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HÍBRIDO er en tværæstetisk og -kulturel udstilling 

med fokus på komparatisme. Udstillingen er først 

og fremmest om litteratur, men vi bevæger os 

udover dennes konventionelle rammer og beskæf-

tiger os med forskellige medier, emner, kulturer etc. 

Udstillingen er resultatet af faget Emneprojekt som 

de studerende på 4. semester af Litteraturhistorie 

har haft i løbet af foråret 2017. Vi har især arbe-

jdet med latinamerikansk litteratur og magisk real-

isme, hvilket afspejles i flere af udstillingsmodulerne.

HÍBRIDO løber af stablen d. 4. maj 9-18. Udstill-

ingen finder sted i Foyeren (Kasernecaféen) på 

Kasernen, Langelandsgade 139, 8000 Aarhus C.

OM UDSTILLINGEN
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UDSTILLINGSMODULER
1. Morten raMsland og den Magiske realisMe?
Med tanke på Morten Ramsland som en dansk eksponent for genren 

magisk realisme, har vi fundet det oplagt at se nærmere på hans nye 

roman ”Æg”. Vi har både bidraget som moderatorer i forbindelse med 

arrangement/bogreception på Åby Bibliotek med Morten Ramsland 

og lavet et omfattende interview med forfatteren. På baggrund heraf 

har vi til udstillingen produceret en podcast, hvor Morten Ramsland 

fortæller om ”Æg”, og hvor vi introducerer begrebet magisk realisme.

2. koMpaset

KompaSet er et spil, der for alvor kan sætte dine litterære og 

komparative kompetencer på prøve - og det kan faktisk være noget 

af en udfordring! I al sin enkelhed skal der dannes sæt af litterære 

værker fra hele verden. Så kom og spil med! 

3. Hverdagens MuseuM

Kom og oplev helt almindelige objekter på en ny og spændende 

måde!

4. en kontinental koMparation 
set igenneM et tværæstetisk prisMe 

Vi ønsker på vores udstilling at sammenligne spanskeuropæisk 

barok og latinamerikansk neobarok tværæstetisk ved at inddrage 

eksempler fra litteratur, kunst og musik.
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5. regnvejrregnregndansregnskov

Vi føler en form for ejerskab over regnen – den er bekendt, den er 

hjemlig. Men regnvejret er ikke særligt for Danmark. Regnen falder 

tilfældigvis også bare her, ligesom den gør i resten af verden. Nogen 

steder er den en sjældenhed. Nogle steder er den hverdag. Nogen 

steder er den en mangel. Nogle steder er den i overflod. Nogle beder 

for at den skal komme. Nogle beder for at den skal blive væk. 

I litteraturen optræder regnen på tværs af kulturer og genre. Det 

er ingen grænse for, hvad regn er. Men hvis regn er et ubegrænset 

motiv, hvad er så ikke regn i virkeligheden? Har regnen mistet sin 

autonomi? Totalinstallationen regnvejrregndansregnskov undersøger 

overlegent regnens forskellige betydninger – kulturelt, litterært, 

æstetisk. 

Pressen skriver: ”Papmachens renæssance! Hillemænd! Hillemænd! 

Værket er fra ende til anden fuldstændig originalt! Tak!”

6. lydpotpourri af vand

Vand, mudder, regn og musik. Latinamerikanske tekster har en speciel 

evne til at videregive lyden af det våde element på skrift, og det er 

denne egenskab, som vi har forsøgt at oversætte til lyd. Kom indenfor 

i hulen til en stemning af fugt, sommerregn og vandmusik i litervis. 
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7. HveM er du?
Hvilken persontype er du? I en personlighedsbestemmende 

undersøgelse, handler dette projekt om, at sammenligne to typer 

personer, for at finde frem til, hvilken du er. Projektet består af 

to korte film, der baserer sig på vores fortolkning og analyse af 

temperamentet i to særligt udvalgte noveller. Som medvirkende i 

projektets undersøgelse ses først begge film, hvorefter der svares på 

et metarefleksivt spørgeskema. Alt sammen med det formål at finde ud 

af, hvilken film, der ræsonnerer bedst med dit følelsesliv.

8. tværMediale repræsentationer af Márquez

Gennem et kombinationsspil vil vi fremvise de forskellige 

gruppemedlemmers visuelle og auditive skildringer af teksteksempler 

fra Gabriel García Márquez’ 100 års ensomhed for at undersøge 

forbindelsen mellem tekst og billede/lyd.

9. sorgens fest – to kulturer oMkring døden

Døden findes overalt og ethvert menneske stilles overfor døden. 

Hvordan vi forholder os til døden og omgiver os med den, er dog 

forskelligt. Udstillingen ”Sorgens fest” er et forsøg på at genskabe 

to kulturers, Danmark og Mexico, ritualer og forståelse af døden. 

Forhåbentlig vil det sætte gang i de besøgendes tanker omkring 

hvordan døden bearbejdes forskelligt, eller måske ens, i de to kulturer.
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