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I dag udkommer hans debutplade.
Før de har hørt den, har 17.000 købt
billet til hans koncerter. Sangeren 
hedder Lukas Graham, og han er
lidt af en sensation. Bagsiden

M
anden ligger på jorden
med en lille pige over
sig. Begge stirrer tomt
ud på beskueren, der ik-
ke lades i tvivl om, hvor-

for de ligger ned. Store røde blodspor dri-
ver ned over billedet, og det virker, som
om pigen er blevet skudt i hovedet. 

’Martyrerne fra Daraa’ har den syriske
kunstner Youssef Ab-
delke kaldt billedet
med henvisning til by-
en, hvor oprøret mod
Assad-regimet i Syrien
begyndte sidste forår. 

Siden er mere end
8.000 mennesker ble-
vet dræbt, og landet ba-

lancerer på randen af en sekterisk borger-
krig som den, der flåede nabolandet Liba-
non fra hinanden fra 1975-1990. 

Abdelkes værk er et af den snes nye syri-
ske kunstværker, galleriet Kettaneh Ku-
nigk i Beirut i disse dage udstiller som sin
støtte til det konfliktramte naboland. 

Udstillingen ’Artists from Syria Today’

åbnede på etårsdagen for oprøret mod
Assad-regimet, og formålet er ifølge galle-
riejeren Naila Kettaneh Kunigk både gen-
nem kunsten at henlede opmærksomhe-
den på situationen i Syrien, men også at
vise solidaritet med kunstnerne i Syrien,
der har uhyre vanskelige vilkår. 

»Vi vil gerne demonstrere, at de ikke er
glemt, og at vi tænker på dem og føler
med dem«, siger Kunigk og forklarer, at
reaktionen på udstillingen, der viser 16 sy-
riske kunstneres værker, har været »me-
get entusiastisk«. 

Smuglet ud
Let var det ikke at stable udstillingen på
benene. 

»Værkerne blev smuglet ud ad forskelli-
ge ruter«, siger Kunigk og forklarer, at
nogle af kunstværkerne kom over græn-
sen til Libanon i små bidder, nogle gange
uden nogen forklaring eller beskrivelse af
værket eller af, hvem der har lavet det. 

»Det var lidt af et puslespil«. 
Kun 2 af de 16 kunstnere kunne komme

til åbningen i Beirut i sidste uge, og de øn-
skede af hensyn til deres egen sikkerhed
ikke at udtale sig. 

I et telefoninterview med den libanesi-
ske avis Daily Star forklarede Youssef Ab-
delke, at han håber, at udstillingen viser,
at kunstnerne står side om side med fol-
ket »mod vold, diktatur, regimet og for en
anderledes fremtid for vores land«. 

»En fremtid med frihed, demokrati og
menneskerettigheder, hvor folket be-
stemmer over deres eget liv og deres egen
fremtid«.

Modsat Abdelkes ’Martyrerne fra Daraa’
er de fleste af billederne på udstillingen
ved første øjekast ikke direkte politiske,
men jo mere man ser på dem, jo flere refe-
rencer til konflikten og undertrykkelsen i
Syrien dukker der op. 

Det, som først synes at være en kollage
af farver, viser sig ved nærmere eftersyn at

være en mand i en hvid skjorte, der er
gennemblødt af blod. 

Et andet billede er næsten udvisket af
hvid maling, måske en reference til cen-
suren i Syrien, og et fotografi af en tom
bygning giver pludselig mindelser om
Homs. 

Kunst i Kairo
Udstillingen i Beirut er blot et af en række
initiativer til at bruge kunst og kultur til
at skabe opmærksomhed omkring oprø-
ret i Syrien. I Egyptens hovedstad, Kairo,
er der også en større udstilling med syrisk
kunst, og også her er budskabet klart:

»Ja til demokrati, nej til drab, nej til løg-
ne, nej til terror, nej til belejring«, lyder
teksten på et værk af Mounir al-Shaarany,
en syrisk kunstner, der efter 25 års eksil
vendte tilbage til Damaskus i 2004. 

Shaarany er uddannet grafisk designer,
og et andet af hans værker på udstillingen
består af navnene på alle de forskellige
sekter og religioner i Syrien, knyttet sam-
men omkring ordet ’Syria’ – en klar opfor-
dring til national forening og imod sekte-
risk vold og opsplittelse. 

Selve udstillingen kan ses på Mashrabia
Gallery indtil slutningen af måneden,
men projektet lever videre, også efter at
malerierne er taget ned og sendt tilbage
til Damaskus. 

Gruppen bag udstillingen i Kairo har
lanceret websiden Art and Freedom på
Facebook, hvor der dagligt bliver postet
nye billeder for at vise solidaritet med op-
rørerne i Syrien. 

For få dage siden var det således et bil-
lede af et kvindeansigt med lukkede øjne
omgivet af blomster kaldet ’Martyrs’ Mot-
hers’ Day’ med henvisning til mors dag,
der er 21. marts i det meste af Mellemøs-
ten. 

Ligesom på udstillingen i Kairo er bille-
derne på gruppens Facebook-side en
blanding af klart politiske og mere sym-

bolske kunstværker. Ugen før viste et af
billederne på siden en skrigende pige,
som sidder med en død mands hoved i
skødet, mens et andet bestod af en række
fotografier af en smilende mand. 

Også andre syriske kunstnere benytter
de sociale medier på internettet til at ud-
brede deres systemkritiske kunst. 

Den syriske fotograf Jaber Alazmeh har
offentliggjort fotoserien ’Jirah’ (sår) på
Behance, en internetplatform for kunst-
nere. 

Serien, der består af 16 fotografier, er
holdt fuldkommen i røde og sorte farver
og er, som Alazmeh udtrykker det i et e-
mail-interview, »motiveret af kærlighed,
vrede, sorg, smerte, håb, venner og hjem-
land«.

»Billederne er en refleksion af, hvad der
sker i Syrien«, skriver han i en ledsagende
tekst til billederne, der for de flestes ved-
kommende er en tydelig meditation over
konflikten. 

’Folket’ er titlen på et billede, der viser
en lille mand, som forsøger at vælte en
kæmpestor klods ud over en afgrund.
’Tsunami’ hedder et andet, der viser en
kampvogn, der er ved at vælte, blæst om-
kuld af en bølge. 

På et tredje billede ser man en mand
slippe en due fri, og et fjerde består af en
pistol, der bliver konfronteret med en ud-
strakt hånd. 

Fotoserien er for størstedelens ved-
kommende kun offentliggjort på nettet,
men det sidste billede, ’Dungeons’, er
med på udstillingen i Beirut, og reaktio-
nen på både det og hele serien er ifølge
Alazmeh »vidunderlig«. 

»Den måde, folk har støttet hinanden
på midt i alle disse tragedier, er virkelig
fantastisk«, siger han. 

Kirke i en moske
Men det er ikke kun billedkunstnere, som
prøver at bruge deres håndværk til at

hjælpe Syrien over krisen. 
Den syriske arkitekt Mohamed Al Mufti

forsøger at rejse penge til et utraditionelt
projekt, der vil integrere en kristen kirke
og en moske i et større religiøst center. 

Mufti tegnede oprindeligt projektet
som en del af et større byggeri i udkanten
af Damaskus, men har siden videreudvik-
let det til et selvstændigt projekt, der skal
modvirke den stigende modvilje mellem
de forskellige religiøse grupper i landet.

»I årtier er vi syrere blevet opflasket på
Assad-regimets sloganer om, at vi alle er
et folk, og at religion ikke betyder noget.
Men det gør den jo tydeligvis, det kan
man se nu, hvor skellet mellem kristne,
sunnimuslimer og alawitter er uhyre
klart«. 

»Derfor er det vigtigere end nogensin-
de at forsøge at integrere og skabe fælles-
skab på tværs af religioner – frem for at ig-
norere eller undertrykke det«, siger Mufti,
der selv er ateist, til Politiken. 

»Vi skal fejre forskelligheden, ikke for-
søge at udslette den eller feje den ind un-
der gulvtæppet«, forklarer Mufti, der er
uddannet som arkitekt i Frankrig. 

Projektet vil koste omkring 2 millioner
dollar at realisere, penge, Mohamed Al
Mufti håber at rejse, men selv hvis det ik-
ke lykkes, er han tilfreds med projektet. 

»Det har startet en debat om, hvilken
slags land vi ønsker. Og det er den første
forudsætning for at bygge et nyt og bedre
Syrien«. 
marcus.rubin@pol.dk

Eksilkunst

Syriske kunstnere og
arkitekter forsøger at
bruge kunst og kultur 
som våben mod Assad-
regimet og den stigende
sekteriske vold i landet. 
Udstillinger i de omkring-
liggende lande – og på
Facebook og andre
netsteder – viser værkerne.

RØDT OG SORT. Det er farverne på 
de 16 billeder, der udgør den syriske 
fotograf Jaber Alazmehs serie ’Jirah’
(sår), som kan ses på internettet.
Fotografen siger selv, at fotoserien er
»motiveret af kærlighed, vrede, sorg,
smerte, håb, venner og hjemland«. 
Foto: Jaber Alazmeh/Green Art Gallery
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Udstillingen ’Artists from Syria
Today’ kan ses i Espace Kettaneh
Kunigk i Beirut frem til 5. april. 
Læs mere på galerietanit.com/.
Udstillingen ’92s Syria’ kan ses i
Mashrabia Art Gallery i Kairo frem
til 29. marts. 
Projektet Art and Freedom, hvor
der dagligt oploades kunst om
konflikten, kan følges på
facebook.com/Art.Liberte.Syrie.
Jaber Al Azmehs fotoserie ’Jirah’
kan ses på: behance.net/gallery/
Wounds-/3017673.
Man kan læse mere om Muhamed
Al Muftis projekt med at integrere en
kirke og en moske på: 
darchitectures.com/etre-architecte-
en-syrie-aujourdhui-une-mosquee-
eglise-a533.html.


