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AT BO PÅ MÅNEN 
Det er mange årtier siden, mennesket begyndte at kigge mod stjernerne og 
forestille sig, hvordan det ville være at bosætte sig derude. Med de senere års 
Mars-ekspeditioner er tanken kommet tættere på end nogen sinde. Men hvad vil 
det egentlig sige at bygge et habitat et andet sted end på jorden? Et sted, hvor de 
mest basale ting på jorden ikke er tilgængelige – som luft, stabil temperatur, vand 
og mad. Det har Saga Space Architects arbejdet med siden 2018, hvor de startede 
udviklingen af månehabitatet Lunark. I 2020 var Lunark klar til at blive testet under 
en knap 100 dage lang mission i Nordgrønland, hvor rumarkitekterne Sebastian 
Aristotelis og Karl-Johan Sørensen opsatte habitatet og boede i det. I samarbejde 
med forskere undersøgte de både de praktiske udfordringer og de psykologiske 
effekter forbundet med isolation. Efterfølgende er habitatet blevet hentet hjem 
og repareret, og fra fredag kan du opleve det i DANSK ARKITEKTUR CENTER, 
sammen med dokumentation fra eksperimentet. 

A SPACE SAGA. Dansk Arkitektur Center. Fra fredag til 8. maj.

SPIRITUALITET  
OG  

TØRRE TAL  
Den danske billedkunstner MARIE MUNK har 
med udstillingen “Big Energy” skabt et okkult 
datacenter, der snor sig gennem den barokke 

arkitektur på Gl. Holtegaard. Med sci-fi-
stemning og humor kommenterer hun på både 

den velkendte nutid og den fremtid, vi endnu 
ikke kender. Samtidig med at hun udforsker 
sammenhængen mellem data og spirituelle 

kræfter, undersøger dataenes religiøse 
autoritet og fabulerer over datacentrenes 

tempelstatus i et endnu ukendt trossamfund. 
Der er med andre ord lagt op til en anderledes 
oplevelse, der involverer både krop og sanser 

og sætter spørgsmålstegn ved både vores 
vanetænkning og forbindelsen mellem krop, 

teknologi, spiritualitet og data. 

MARIE MUNK: Big Energy. Gl. Holtegaard.  
Fra fredag til 20. marts.

SPOTpå begivenheder

Værd at se
HENRIK SAXGREN udstiller billeder fra Vestkysten på 

Heart i Herning. Fra lørdag. 

Samme sted kan du netop nu opleve den britiske 
billedhugger TONY CRAGGs værker i den store 

retrospektive udstilling “Point of View”, der  
spænder over fire årtier.


