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FORSIDE

Mads Gamdrup, Monocrome Colornoiser, 180 x 220 cm, 2007.

Hvad sker der, når forskellighed bliver til på lige mulighedsbetingelser? Det spørgs-
mål har billedkunstneren Mads Gamdrup undersøgt i værket Monocrome
Colornoiser, dette temanummers forside. Værkets struktur er i fokus, og gen-
kendelige motiver er udeladt til fordel for stringent afgrænsede enheder udfyldt
med farve. Farverne er udelukkende skabt ved hjælp af lys, en ens lysmængde
og teknikken „monocrome colornoise“, således at farvernes egen resonans skaber
gradueringer af transparens inden for den enkelte farveenhed. Samklangen
mellem struktur og farver skaber en rytmisk demokratisk bevægelse, og udtrykket
gives eksistensberettigelse ved at lade diversitet udfolde sig gennem lige
mulighedsbetingelser.
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MONIQUE HOCKE

‘Kulturmøde’. En googlesøgning på termen giver 18.600 svar.1 Her kan man
blandt andet orientere sig om ‘det gode kulturmøde’,2 ‘det positive kulturmøde’,3
‘et venligt og hjerteligt kulturmøde’,4 ‘om dilemmaer og konflikter i kulturmødet’,5
og sågar også om ‘det interplanetariske kulturmøde’.6 Hvis vi ser bort fra kultur-
møder med det ydre rum, dækker de forskellige svar over en udbredt brug af ter-
men ‘kulturmøde’ til at beskrive og forklare det samfundsmæssige fænomen, at
personer med forskellig etnisk, religiøs eller national baggrund bringes sammen
og undertiden støder sammen.

Antropologien forkastede ‘kulturmøde’ som et ufrugtbart analysebegreb tilbage
i 1960’erne. Omkring årtusindeskiftet undergår begrebet ikke desto mindre en
renæssance i ikke-antropologiske kulturstudiefag til at bedrive analyser på de
sammenbringelser, sammenstød, sameksistenser, hvor kultur bliver gjort relevant.
Men hvad er det egentlig, som bringes sammen, støder sammen, eksisterer
sammen? Et ‘noget’, der møder et ‘noget’? En ‘første’, der møder en ‘Anden’?
Og hvad betinger dette møde: tid-sprog-sted-følelser-klasse-bevægelse-race-rum-
køn-måden at opfatte farven blå? Hvilke ligheder og forskelle bliver relevante i
mødet, og hvordan gøres de relevante?

Med dette temanummer sætter vi antropologien og andre kulturstudiefag i
tværfagligt stævne. Vi har inviteret forskere fra antropologien, sociolingvistikken,
kultur- og sprogmødestudier, minoritetsstudier og postkoloniale studier til en
udveksling af teoretiske, metodiske og analytiske tilgange til begrebet ‘kulturmøde’
og dets anvendelighed på studiet af problematikker omkring kulturel mangfoldig-
hed.

Temanummeret har sit udspring i frugtbare møder i faggruppen ved Kultur-
og Sprogmødestudier på RUC i 2003-04. Redaktionen takker lektor Birgitta Frello
ved Kultur- og Sprogmødestudier og ph.d.-stipendiat Marlene Spanger ved
Internationale Udviklingsstudier for det oprindelige initiativ til at sætte begrebet
‘kulturmøde’ i tværfagligt stævne.
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1. Besøgt den 27. februar 2008 kl. 10.05.

2. www.kum.dk/sw2623.asp.

3. www.kvinde.finfo.dk/dem-os.

4. www.friskolebladet.dk.

5. www.flygtning.dk/filadmin/user_upload/frivillignet/uploads/Publikationer/
kursuskatalog_2007pdf.

6. www.sysctl.dk/blog/index.php.


