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Tower Sessions med Senegal i fokus  
    

Nikolaj Kunsthal og Det Danske Kulturinstitut inviterer til to særarrangementer med fokus på 

Vestafrikansk Samtidskunst. Arrangementerne er en del af Senegal Denmark Cultural Rally. 

D. 26.september kl. 17 i Nikolaj Kunsthal/Tårnrummet vil der være introduktion til 

Senegalesisk samtidskunst ved Babacar Diop, Generalsekretær for Dak’Art biennalen for 

afrikansk samtidskunst (Biennale des Arts de Dakar). Entre: 20 kr. 

 

Dak’Art er en af Vestafrikas største kunstbegivenheder. Biennalen har siden 1992 fundet sted 

hvert andet år i Senegals hovedstad, Dakar.  

Dak’ Art har udviklet sig til at blive en af det afrikanske kontinents mest indflydelsesrige 

platforme for moderne kunst med kulturelle rødder i Afrika.  

På biennalen vises nye tendenser i afrikansk samtidskunst og der rejses vigtige spørgsmål om 

kunst og æstetik i Afrika. Biennalen giver kunstnerne mulighed for at vise et kreativt og 

innovativt Afrika med en kunstscene, der er i rivende udvikling. 

 

D. 3. oktober kl. 17 i Nikolaj Kunsthal/Tårnrummet vil der være introduktion til 

senegalesisk samtidskunst og Artist Talk med den internationalt anerkendte, senegalesiske 

billedkunstner Zulu M’Baye. Entre: 20 kr. 

 

 
  

                        
              Zulu M’Baye                                                                                           
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Om Kunstneren:  
 

 
Zulu M’Baye  
Zulu M’Baye er en velbevandret kunstner. Han har de sidste 30 år har han været 

repræsenteret på en række gallerier i Senegal og i 2004 og 2006 var han repræsenteret på 

Biennale des Arts de Dakar. Her udover har han udstillet i en række europæiske lande og USA.  

M’Baye er endvidere en fremtrædende aktør indenfor Dakar-skolen (den kunst der blev lavet i 

Senegal i 70’erne og 80’erne). Han er tidligere formand for den nationale sammenslutning af 

senegalesiske kunstnere og har været med til at grundlægge kunstcenteret Nety Gouy i Dakar, 

som i 80’erne spillede en rolle for udbredelsen af senegalesisk kunst på verdensplan. 

 

 
 
Senegal Denmark Cultural Rally 
 

Det Danske Kulturinstitut står bag Senegal Denmark Cultural Rally, som løber af stablen fra 

den 24. september til den 6. oktober i både København, Odense og Aarhus. Rallyet byder på 

en række events med fokus på ny vestafrikansk populærmusik, samtidskunst og senegalesisk 

film.  

Projektet er skabt med henblik på skabe dialog og gensidig inspiration mellem Danmark og 

Afrika.  

 

 

 
 
Læs mere om Senegal Denmark Cultural Rally på www.dankultur.dk. 

 

 

                            
 
 
Senegal Denmark Cultural Rally er støttet af CKU, København Kommunes Kultur- og fritidsudvalg, Brussels Airlines,  
Institut Francais, Det Danske Filminstitut, Interkulturelt Center og Vitamin Well 
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