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Ved Krakas Plads på Nørrebro er et nyt kunstprojekt blevet til. Projektet er en 
del af "Usynlige Stier" - et kunstprojekt for radikal samskabelse i området 
omkring Sigynsgade, hvor æstetisk kvalitet og sociale bevægelser i kvarteret er 
en del af den overordnende ambition. 

Projektet skal blandt andet skabe tryghed og nye fællesskaber i et område, der 
har været hårdt plaget af bandekonflikt.

Målet med projektet er at beboerne i området mødes og står sammen om at 
lave ny kunst, for på den måde at skabe tryghed og nye fællesskaber på tværs 
af aldersgrupper, social, kulturel og religiøs baggrund.

Kunsten bliver på den måde omdrejningspunktet for møder mellem en række 
målgrupper, som måske ellers ikke har berøring med hinanden. 

Usynlige Stier er et samarbejde mellem en mangfoldig liste af aktører, og er 
opstået på initiativ af de fire boligforeninger i kvarteret - hvoraf to er almene 
(Bo-Vita og VIBO) og de andre er henholdsvis en ejer- og en andelsforening -
sammen med den boligsociale Helhedsplan Sigynsgade - “Vores Kvarter”, 
kunstcenteret Copenhagen Contemporary og den lokale kulturenhed Kultur N.

I usynlige Stier er begrebet samskabelse i centrum. Man har bl.a. 
eksperimenteret med selve metoden til at skabe kunstværker – fx ”kunstnerisk 
mesterlære”, hvor beboere knyttes tæt til den kunstneriske proces og tilegner 
sig nye kompetencer og indsigter.

Projektet løber efter planen frem til 2022, hvor beboerne i området omkring 
Sigynsgade kan deltage i skabelsen af en række midlertidige kunstværker i 
deres eget byrum i tæt samarbejde med professionelle kunstnere. 

Værkerne vil indgå i den kommende Områdefornyelse ved Skjolds Plads – både 
som fysiske eksempler på blivende værker, men også selve metoden i radikal 
samskabelse vil blive videreført i regi af Områdefornyelsen. 

Usynlige stier er et af i alt tre kulturprojekter rundt om i landet, som har fået 
tildelt i alt 4,8 millioner kroner fra Puljen til kultur i udsatte boligområder under 
Kulturministeriet.



Søren-Emil Schütt, projektleder Kunstprojektet Usynlige Stier - Helhedsplanen Sigynsgade: Vores Kvarter 
fortalte om projektet sammen med et par bebeoere fra området.





I et af kunstprojekterne har kunstnerne Samara Sallam og Amr Hatem arbejdet med beboere på 
tværs af boligforeninger med at opbygge en sanselig kunsthave i et af gårdrummene. 





Et gårdrum i området, som snart fyldes af liv ifm. igangsættelsen af endnu et kunstprojekt.



Nogle af kunstprojekterne udvikles i et underjordisk værksted under en af boligblokkene. Lokalet fungerer samtidig som en ”nabo-stue,” hvor beboerne kan mødes. Lige nu finder et 
kunstprojekt sted hernede, som arbejder med betydningen af hjem og hjemlighed.



Som en del af kunstprojektet har beboere sammen med en billedkunstner og en arkitekt arbejdet på at sy et stort udendørs tæppe – et ”nabo-tæppe”, som har samme størrelse og format som 
en af kvarterets lejligheder. Planen er at tæppet kan blive endnu et udendørs mødested for beboerne.



Tak for i dag!


