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Vi kender 
stadig 

ikke 
Afrika

Ny arkitekturudstilling. 
Skønt Afrika på det symbolske 
plan og som mere eller mindre 
fiktive billeder fylder godt i 
vores begreber om verden, er 
det ikke meget, den almindelige 
dansker, amerikaner eller 
kineser kan sige om de 
konkrete, moderne kulturer syd 
for Sahara. Louisianas store 
sommerudstilling er den tredje 
i arkitekturserien om regionale 
identiteter og kulturer.

Omar Victor Diop (Senegal)
Seraka (Men With Umbrella), 2013

Den senegalesiske fotograf Omar Victor Diop laver farvestrålende 

tableauer fra Dakars vibrerende modescene.
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Den med Michael Falch, Bamse osv., hvor Nanna 

synger: ”Det LAND som alle børn kender.” Aehm 

… land? Nanna har jo ret i, at vi synes, vi kender 

et sted ved navn Afrika, et sted som vi føler for og 

med. Men måske giver netop den generaliserede 

følelse og de dertil knyttede forestillinger os store 

problemer med at forstå det virkelige sted Afrika, 

som ikke er et land, men et enormt kontinent 

med mindst lige så store interne forskelle som i 

Europa og Asien. Når det gælder virkelig indsigt 

i, hvad Afrika rummer, har de fleste af os ikke 

» Sikkerhedssituationen i Burkina Faso er efter den seneste tids uroligheder 

gradvis forbedret, og risikoen for voldelige demonstrationer er reduceret markant.«  

» Situationen i Mali er fortsat skrøbelig. Landets nordlige områder er ramt af 

hyppige sammenstød mellem væbnede grupper, irregulære angreb samt organiseret 

kriminalitet, og risikoen for kidnapning er fortsat høj.« 

» På baggrund af de igangværende kenyanske militære operationer i 

Somalia er der generelt en forhøjet risiko for terrorisme i Kenya.«  

» Rejsende bør udvise stor agtpågivenhed ved ophold i Etiopien, 

herunder på offentlige steder som hoteller, restauranter, supermarkeder og shopping

centre, ligesom man bør undgå større offentlige forsamlinger.«  

»  Der er alvorlig risiko for terrorangreb og for bortførelser i de nævnte 

områder. Overalt i Nigeria er der stor risiko for kriminalitet i form af væbnet røveri og 

overfald.«  

» Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser 
til Sierra Leone, Liberia og Guinea og opfordrer til, at rejser til landene begrænses 

til et absolut minimum og overvejes meget nøje.[…] Sundhedssektoren og 

behandlingssystemet i de berørte lande er fortsat meget hårdt belastet som følge af 

udbruddet af ebola.«  

» Rejsende i Sydafrika bør … udvise forsigtighed pga. risiko for voldelig 

kriminalitet, herunder væbnede røverier, overfald, bilkapringer og tyverier.«  

» De fleste danske rejsende har et problemfrit ophold i 

Tanzania. Rejsende bør dog være opmærksomme på stigende risiko for berigelses 

og voldskriminalitet, herunder væbnet røveri, undgå eventuelle demonstrationer og 

offentlige protester og udvise særlig forsigtighed i forbindelse med transport.« 

» Den 5. oktober 2014 bekræftede det ugandiske sundhedsministerium 

et tilfælde af Marburgvirusinfektion, og en person er bekræftet død som følge af 

sygdommen.« 

»  Den politiske situation i Zimbabwe er forbedret væsentligt siden 2008, hvor 

det omstridte valg udviklede sig til omfattende politisk motiveret intimidering, vold og 

uro.« 

Den 25. juni åbner Louisiana en stor udstilling om 

arkitektur, kunst og kultur i Afrika, og som en af 

kuratorerne bag må jeg erkende, at der påhviler 

os et ganske stort ansvar. Et ansvar for at søge 

ny viden, gå ind i andre felter end vanligt og 

forsøge i størst muligt omfang at undgå de mest 

saftige klichéer og givne antagelser. I 1980’erne 

producerede Dansk Røde Kors i samarbejde med 

pladeproduceren Jesper Bay, direktør for selska

bet Genlyd, en støttesang til Afrika, som de fleste 

over tredive stadig kan mere eller mindre udenad. 

Vi begynder med et resumé.

In addition to the well known social issues of illiteracy and innumeracy, 
there also should be such a concept as “immappancy”, meaning in-
sufficient geographical knowledge.  

A survey with random American schoolkids let them 
guess the population and land area of their country. 
Not entirely unexpected, but still rather unsettling, 
the majority chose “1-2 billion” and “largest in the 
world”, respectively. Even with Asian and Eu-
ropean college students, geographical esti-
mates were often off by factors of 2-3.  This 
is partly due to the highly distorted nature 
of the predominantly used mapping pro-
jections (such as Mercator). 

A particularly extreme example is the 
worldwide misjudgement of the true 
size of Africa. This single image tries 
to embody the massive scale, which is 
larger than the USA,  China,  India,  
Japan and all of Europe - combined!

The True Size of Africa
A small contribution in the fight against rampant Immappancy, by Kai Krause
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COUNTRY AREA
x 1000 km2

USA 9.629

China 9.573

 India 3.287

 Mexico 1.964

Peru 1.285

 France 633

 Spain 506

 Papua New Guinea 462

 Sweden 441

 Japan 378

 Germany 357

 Norway 324

 Italy 301

 New Zealand 270

 United Kingdom 243

 Nepal 147

 Bangladesh 144

 Greece 132

TOTAL 30.102

AFRICA 30.221

Just for Reference:
The Surface of the MOON 37.930

 AREA  km2 %
1 Russia 17.098.242 11,50
2  Canada 9.984.670 6,70
3   China 9.596.961 6,40
4  United States 9.629.091 6,40
5  Brazil 8.514.877 5,70
6  Australia 7.692.024 5,20
7  India 3.287.263 2,30
8  Argentina 2.780.400 2,00
9  Kazakhstan 2.724.900 1,80

10  Sudan 2.505.813 1,70
11  Algeria 2.381.741 1,60
12  Congo 2.344.858 1,60
13  Greenland 2.166.086 1,50
14  Saudi Arabia 2.149.690 1,40
15  Mexico 1.964.375 1,30
16  Indonesia 1.860.360 1,30
17  Libya 1.759.540 1,20
18  Iran 1.628.750 1,10
19  Mongolia 1.564.100 1,10
20  Peru 1.285.216 0,86
21  Chad 1.284.000 0,86
22  Niger 1.267.000 0,85
23  Angola 1.246.700 0,85
24  Mali 1.240.192 0,83
25  South Africa 1.221.037 0,82
26  Colombia 1.141.748 0,76
27  Ethiopia 1.104.300 0,74
28  Bolivia 1.098.581 0,74
29  Mauritania 1.025.520 0,69
30  Egypt 1.002.000 0,67
31  Tanzania 945.087 0,63
32  Nigeria 923.768 0,62
33  Venezuela 912.050 0,61
34  Namibia 824.116 0,55
35  Mozambique 801.590 0,54
36  Pakistan 796.095 0,53
37  Turkey 783.562 0,53
38  Chile 756.102 0,51
39  Zambia 752.612 0,51
40  Myanmar 676.578 0,45
41  Afghanistan 652.090 0,44
42  Somalia 637.657 0,43
43  France 632.834 0,43
44  C. African Rep 622.984 0,42
45  Ukraine 603.500 0,41
46  Madagascar 587.041 0,39
47  Botswana 582.000 0,39
48  Kenya 580.367 0,39
49  Yemen 527.968 0,35
50  Thailand 513.120 0,34
51  Spain 505.992 0,34
52  Turkmenistan 488.100 0,33
53  Cameroon 475.442 0,32
54  Papua New Guinea 462.840 0,31
55  Uzbekistan 447.400 0,30
56  Morocco 446.550 0,30
57  Sweden 441.370 0,30
58  Iraq 438.317 0,29
59  Paraguay 406.752 0,27
60  Zimbabwe 390.757 0,26
61  Japan 377.930 0,25
62  Germany 357.114 0,24
63  Rep o.t. Congo 342.000 0,23
64  Finland 338.419 0,23
65  Vietnam 331.212 0,22
66  Malaysia 330.803 0,22
67  Norway 323.802 0,22
68  Côte d'Ivoire 322.463 0,22
69  Poland 312.685 0,21
70  Oman 309.500 0,21
71  Italy 301.336 0,20
72  Philippines 300.000 0,20
73  Burkina Faso 274.222 0,18
74  New Zealand 270.467 0,18
75  Gabon 267.668 0,18
76  Western Sahara 266.000 0,18
77  Ecuador 256.369 0,20
78  Guinea 245.857 0,17
79  United Kingdom 242.900 0,16
80  Uganda 241.038 0,16
81  Ghana 238.539 0,16
82  Romania 238.391 0,16
83  Laos 236.800 0,16
84  Guyana 214.969 0,14
85  Belarus 207.600 0,14
86  Kyrgyzstan 199.951 0,13
87  Senegal 196.722 0,13
88  Syria 185.180 0,12
89  Cambodia 181.035 0,12
90  Uruguay 176.215 0,12
91  Suriname 163.820 0,11
92  Tunisia 163.610 0,11
93  Nepal 147.181 0,10
94  Bangladesh 143.998 0,10
95  Tajikistan 143.100 0,10
96  Greece 131.957 0,09
97  Nicaragua 130.373 0,09
98  North Korea 120.538 0,08
99  Malawi 118.484 0,08
100  Eritrea 117.600 0,08

TOP 100 TOTAL 132.632.524 89,34

United States

Europe

India

Japan

China

Top 100  Countries
Area in square kilometers, Percentage of World Total

Sources:  Britannica, Wikipedia, Almanac 2010 

Kai Krause  2010

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_outlying_territories_by_total_area

Please note:
The graphical layout of this map is meant purely as a visualization to 
illustrate the fact: Africa is much larger than almost everyone assumes!
Even totally blurred outlines could have been used to make that point, 
however the table at left is very accurate, citing:
 

Note for instance that the figure in the table for the USA does include 
Alaska and Hawaii, but they are not even used in the map, as are a 
handful of other entries (such as Norway and Sweden). 

The reason for this is that the map purposely uses the familiar shapes, 
as if you are ‘moving pieces in Google Maps’. Because the mathemat-
ically exact depiction, using equal area scaling, would be even more 
drastic, but would appear highly distorted. I chose to retain the com-
monly known outlines and proportions to tell the story, even if this 
conservative size has ‘left-over parts’.  

The small maps on the right are again the singular message: see 
some of the countries in direct relation to Africa, a view that is quite 
unfamiliar and rarely seen.  

It is worth looking at Bucky Fullers maps or the Peters equal area 
proposals, among many other beautiful attempts to display geographi-
cal information. Numerous other side-by-side comparisons have been 
made, this is by far not the first and hopefully not the last such map: 
someone should find the best fit of all puzzle pieces in a neutral projec-
tion.  

Until then, please do not take it all too literal  (‘where is Ibiza??’)       
and simply take that one impression with you:  Africa…. is immense.

Ireland

True Size of Africa
Softwaredesigneren Kai Krause har designet et kort, der sætter fokus på 

(størrelses)forholdet mellem Afrika og resten af det internationale samfund. 
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nævne en håndfuld.

 Udstillingen behandler en verden efter ko

loniseringens ophør, med fokus på det regionale, 

det lokale og det særprægede. Fortællinger om 

viden, teknologi og kultur som kan berige os, og 

som vi kan lære af. Den er den tredje og sidste 

i en trilogi af udstillinger om arkitektur, kultur 

og identitet. AFRIKA følger altså NEW NORDIC 

og DET ARABISKE NU. Udstillingen falder i syv 

tematiske afsnit, hvoraf de tre introduceres i 

teksten herunder.

Om at høre til

Udstillingen begynder i og for sig som de to 

tidligere i trilogien ved at lade en række på godt 

tredive fremtrædende kunstnere, designere, for

fattere og arkitekter komme til orde. De forsøger 

med udgangspunkt i deres respektive metiere 

at give indblik i deres verden og diskutere, hvad 

det vil sige at høre til. Her vil man blandt andet 

kunne lytte til et lydværk af den nigerianske 

kunstner Emeka Ogboh, som simultanafspiller 

oplæsningen af et igbosagn på både engelsk 

og igbo; man vil stifte bekendtskab med den 

sydafrikanske kunstner AthiPatra Rugas smukke 

håndvævede kort over opdigtede landområder; 

man vil kunne læse den unge somaliske forfat

ter Diriye Osmans fortælling om at vokse op som 

homoseksuel i Somalia og Kenya; man vil opleve 

en form for samarbejdsværk mellem nigerian

ske WuraNatasha Ogunji og den far, hun aldrig 

mødte; man vil more sig over den senegalesiske 

fotograf Omar Victor Diops selvportrætter, der 

genopfører historiske fremstillinger af ’afrikan

ske’ mænd med et twist, og man vil inspireres af 

botswanesiske Sindiso Khumalos nyfortolkninger 

af traditionelle tekstilmønstre. Som helhed danner 

disse bidrag en rig polyfoni ved udstillingens 

begyndelse, og udstillingen er i det hele taget  

en række præcise nålestik ned i et kulturelt her 

og nu. 

Byernes hastige vækst 

Intet sted i verden vokser storbyerne hurtigere 

end i Afrika. Fortællingen om seks storbyer –  

Dakar, Lagos, Nairobi, Kinshasa, Maputo og 

 Johannesburg – iscenesættes af den sydafri

kanske arkitekt Heinrich Wolff, som gennem ét 

spektakulært greb forsøger at få os til at se på 

storbyen i Afrika, hvordan den ser ud og fun

gerer. Wolffs pointe er blandt andet, at det er 

meget at øse af: Det er ikke pensum, hverken i 

vores generelle uddannelsessystem eller de mere 

uformelle dannelseskrav blandt ordentlige men

nesker. Om vi skal have dårlig samvittighed, vil 

jeg lade læserne om at afgøre.

 Citaterne i begyndelsen af teksten er taget 

fra Udenrigsministeriets Rejsevejledninger, og 

selv om disse naturligvis skal fokusere på al 

dårligdommen og tjener som advarsler, så er de 

også et eksempel på fokus. Det er vores fokus, der 

afgør, hvad vi kan berette, og det er fokus, det er 

galt med. Du ser kun det, du kigger efter og aldrig 

længere eller dybere, end din interesse rækker. 

Hvor stort er Afrika? Hvor mange lande er der? I 

hvilket land hedder hovedstaden Luanda? Hvem 

koloniserede Mali? Hvad ved vi overhovedet? Er 

rigtig interesse ikke den største af alle de gode 

gerninger, man kan begå? Da jeg forleden gen

nemgik udstillingen sammen med den ghane

siske arkitekt og ekspert i arkitektur i Afrika Joe 

OsaeAddo, spurgte han mig netop, om ikke ud

stillingen kunne starte med ordene: ”VI KENDER 

STADIG IKKE AFRIKA”, skrevet stort på en væg.

 Louisiana forsøger altså at flytte fokus: fra 

de gængse elendighedsfortællinger, hvor sande 

de end måtte være isoleret set, over på andre 

fortællinger om at leve og bygge og bo i lande 

som Burundi, Gabon eller Senegal. Fortællinger, 

der er lige så sande,  men som ikke fortælles ofte 

nok. Og fordi de ikke fortælles, skævvrides vores 

billede af kontinentet. For er det måske ikke pas

sende at antage, at fortællingen om Afrika, som 

vi indtager den i forbindelse med morgenkaffe 

og aftenbøn, ikke tilnærmelsesvis repræsenterer 

kompleksiteten og den kulturelle rigdom, det 

næsten endeløst store kontinent indeholder? Er 

det ’typisk’ afrikanske i virkeligheden ikke vores 

blik og det, det søger efter, snarere end noget 

lokalisérbart på det faktiske kontinent? Er Afrika, 

som vi kender det, ikke noget, VI har fundet på? 

 Jeg vil altså hævde, at folk over en bred 

kam har været vant til at se Afrika og de mange 

befolkningsgrupper, der lever der, i 2D. Nu beder 

Louisiana så jer, kære læsere, om at tage 3D

brillerne på og bevæge jer ind i sommerens store 

udstilling, som ikke handler om ’landet’ Afrika, 

men derimod om kontinentet, eller mere præcist: 

de lande, der befinder sig syd for Sahara, fra Niger 

over Nigeria til Kenya og Tanzania, og videre til 

Angola, Zimbabwe, Den Demokratiske Republik 

Congo, Mozambique og Botswana – for nu at 

Not Vital 
(Schweiz) 
House to Watch the 

Sunset, Niger, 2005

Den schweiziske 

billedkunstner Not 

Vital har i samarbejde 

med lokalbefolkningen 

bygget dette 

skulpturelle hus i 

Aladab, Niger.
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Lard Buurman (Holland) 
Place Cyrnos (C.C.S.), Dakar, Senegal, 2010/2012 

(øverst) og Mairie, Pikine, Dakar, Senegal, 

2010/2014 (nederst)

Lard Buurmans fortættede fotografier fra 

metropoler som Dakar, Lagos og Nairobi, viser os 

det travle liv mellem blikhuse og skyskrabere. 

Mikhael Subotzky (Sydafrika) &  
Patrick Waterhouse (England)
Windows, Ponte City, 20082010

Sydafrikanske Mikhael Subotzky og britiske Patrick Waterhouse 

dokumenterer i et omfattende fotoprojekt livet for den primært 

sorte underklasse i apartheidskyskraberen Ponte City i 

Johannesburg.
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nogle  andre logikker, der kommer til udtryk i de 

afrikanske metropoler end dem, der er gældende 

for byer i bl.a. Europa – det gælder fx forestil

lingen om byens centrum og periferi, som ikke 

nødvendigvis gør sig gældende her. Scenografien 

rummer en lang række fortællinger, udvalgt af os, 

om de seks byer, der har hver deres sektion i hi

storien. Vi fortæller om Dakar som kulturmetropol, 

om kunstbienalen og modeverdenen; vi fortæller 

om den nigerianske arkitekt Kunlé Adeyemi og 

hans tegnestue NLÉ's spektakulære visioner for 

de uformelle boligområder i havnebyen Lagos; 

vi viser den congolesiske fotograf Sammy Balojis 

Kéré Architecture (Burkina Faso)
Dano Secondary School, Burkina Faso, 2007 

Skolen i Dano, Burkina Faso, som Kéré opførte i 2007.

Siden er mange bygninger kommet til, ligeledes fra Kérés hånd.

Fotos: Kéré Architecture 

Gando School Library, Burkina Faso, 2012 (øverst th.) 

Diébédo Francis Kéré ses her stående inde i biblioteket han byggede i 

barndomsbyen Gando.

Foto: Erik-Jan Ouwerkerk

billeder fra Kinshasa med fokus på ødelagte infra

strukturer og folks evner til at navigere på trods 

af dem; vi kommer ind i middelklassestuerne i et 

af Johannesburgs nyopførte kvarterer; i Nairobi 

ser vi vilde animationer af planlagte satellitbyer 

og får et billede af de uformelle boligområders 

potentialer; vi føres gennem Maputos arkitektur

historie ved hjælp af smukke modeller af ikoniske 

bygningsværker og ser som kontrast ungdoms

kulturen mellem og under husene. Bytemaet er 

således en blotlægning af kultur, arkitektur, men

nesker og andet, der er med til at give de respek

tive byer deres identitet. Det er en fortælling om 

Landsbyens hjerte, 

ifølge Diébédo Francis 

Kéré. Her mødes 

landsbyens ældre for at 

drøfte betydningsfulde 

sager.

Foto: Tian Ren
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Vincent Boisot (Frankrig)
Kinshasa Symphony, 2009

I udstillingen vises en lang række smukke film og gribende dokumentarer. 

Blandt andet en om dette symfoniorkester i Kinshasa i Den Demokratiske 

Republik Congo.
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ver én. Kéré er desuden en brugerinddragende 

arkitekt, der helt fra begyndelsen har insisteret 

på at bruge de folk som arbejdskraft, der efter

følgende skulle bruge hans bygninger. På den 

måde får han også uddannet folk, så de selv kan 

vedligeholde bygningerne, når han er rejst igen. 

Kérés ikkeafsluttede hovedværk handler i en 

forstand om at løfte sit lokalsamfund: ”Arkitektur 

er mere end bygninger …”, som han forklarede i 

et interview til Louisiana Channel. Kéré stammer 

fra en lille landsby, Gando i Burkina Faso – han 

siger selv, at han var den første dérfra, der kom 

på universitetet. Allerede som barn, siger han, 

mærkede han det ansvar, der påhvilede ham. Når 

han i weekenden var hjemme fra skole – den lå 40 

kilometer væk – kom kvinderne fra landsbyen og 

gav ham de få mønter, de havde. Af dyb hengi

venhed overfor ham, sikkert, men også fordi de 

det, der er nu, og alt det gode, der nødvendigvis 

må komme med den enorme hittepåsomhed og 

pulserende kreativitet man ser, selv i de fattigste 

bydele, på tværs af kontinentet. Hvad der her blot 

antydes, vil blive uddybet i udstillingen.

At bygge dér

En af de bærende kræfter blandt arkitekterne på 

Louisianas udstilling er Djébido Francis Kéré. 

Hans praksis rammer ned i hjertet af det, udstil

lingen også forsøger at vise. Dels det stedsspe

cifikke som en markant tendens i subsaharisk 

Afrika: Mange af arkitekterne tager udgangs

punkt i det, man kunne kalde folkearkitekturen, 

de traditionelle måder at bygge og bo på, som er 

vidt forskellige fra region til region, men har det 

tilfælles, at udgangspunktet er de forhåndenvæ

rende materialer. Man bygger af det, der omgi

Selgas Cano (Spanien)
Konokono Vaccination and Educational Clinic, Kenya, 2014 

Den spanske tegnestue Selgas Cano lavede denne multifunktionelle pavillon 

sammen med lokalbefolkningen i Turkana, Kenya. 

Foto: Iwan Baan

J.D. 'Okhai  
Ojeikere  
(Nigeria)
Suku Sinero Kiko, 1974 

J.D. ’Okhai Ojeikere 

fotograferede efter 

uafhængigheden de 

nigerianske kvinders 

frisure, som i deres 

skulpturelle pragt 

udstrålede den endelig 

vundne frihed.
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Toshiko Moriko Architects (USA)
THREAD Artist Residency, Senegal, 2015 

Den amerikanske tegnestue Toshiko Mori Architects har i tæt samarbejde 

med lokalbefolkningen bygget et kulturcenter i Senegal med rødder i 

traditionelle, vestafrikanske byggeskikke. 

Foto: Iwan Baan
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telse af kontinentet, som – håber vi! – vil inspirere 

folk til at søge mere viden og finde rigtig inte

resse. For vi kender stadig ikke Afrika.

Udstillingen vises i museets vestfløj, hvor også 

den første udstilling i serien, New Nordic, blev 

vist. Derudover opføres store bygningsværker i 

skulpturparken som en del af udstillingen, der i 

det hele taget er præget af sanselige installatio-

ner, kontekstgivende kunstværker og informa-

tion, der udfordrer den gængse forestilling om 

AFRIKA.

Mathias Ussing Seeberg (f. 1981), mag.art. i  
kunst historie fra Københavns Universitet, museums
inspektør på Louisiana, medkurator på udstillingerne 
ARKTIS, Riverbed (Olafur Eliasson) og AFRIKA  
(25. juni25. oktober).

så Kéré som en investering i deres lille samfund. 

Hans uddannelse måtte komme dem til gode en 

dag. Selv siger han: »Det er mit lokalsamfund, 

som er årsagen til, at jeg gør alt det, jeg gør.«  

Siden han i 2001 opførte den første bygning, en 

grundskole, har han bygget adskillige bygninger i 

Gando, blandt andet et bibliotek og lærerboliger. I 

Louisianas udstilling vil han, med udgangspunkt 

i arbejdet i Gando og en analyse af landsbyen, 

præsentere en spektakulær installation, der for

søger at anskueliggøre en særlig rumlighed, som 

gør sig gældende der.

 Udstillingen på Louisiana er ikke et billede 

af, hvad Afrika er; snarere et nedslag i en kolossal 

og kompleks rigdom af fortællinger og materiale, 

med fokus især på nye arkitekturprojekter tværs 

over kontinentet. Udstillingen forsøger med disse 

nedslag at skabe nye forgreninger i vores opfat

NLÉ (Nigeria/Holland)
Makoko Floating School, Nigeria, 2012 

Tegnestuen NLÉ er stiftet af nigerianske Kunlé Adeyemi, der med sin 

flydende skole har givet sit bud på en fremtid for havnebyen Lagos.


