
PROJEKT-BESKRIVELSE


KIERKEGAARD CHAPEL - The Søren Kierkegaard Art & Existence Center


Med koncerter, kunst-udstillinger, teater-forestillinger, dans, film, sang, festivaler og permanente, 
interaktive installationer vil Kierkegaard-kapellet give den enkelte besøgende mærkbare oplevelser 
af hvor inspirerende, sjov, sanselig og evigt livgivende Søren Kierkegaards paradoksale sprog- og 
eksistenskunst kan være. 


“Man har glemt Distinctionen mell. Kunst og Videnskab. Alt er 
blevet Videnskab … det der skal meddeles som Kunst meddeles 
som Videnskab, og her er Forvirringen i den nyere Tid.” 

… særligt vil der være fokus på det oplivende ved at dø.     
 
	 	 	 	 “Først Døden, Så Livet"                                                   


INDHOLD: 


• PERMANENTE INSTALLATIONER

• TEMATISKE BEGIVENHEDER

• TILBAGEVENDENE BEGIVENHEDER

• UNDERVISNING 

• BUD PÅ ET UGESKEMA

• PLANTEGNING

• ORGANISATION

• BUDGET

• OPSANG 



PERMANENTE INSTALLATIONER


1. KIERKEGAARD ARENA  
Den enkelte besøgende vil få mulighed for at vælge mellem f.eks. “Det Lykkeligste Øjeblik”, “Den 
første Kærlighed”, “Single-Livet”, “Travlhed” etc.. Den besøgende vil så blive spurgt om han/hun 
ønsker at høre nogle af Søren Kierkegaard’s tanker om netop det emne. Hvis han/hun svarer “ja” 
starter en dialog mellem to (eller flere) forskellige “Kierkegaarde” – d.v.s. fiktive karakterer fra 
Kierkegaards forfatterskab med modstrindende og tilsyneladende uforenelige standpunkter – der 
(som silhuetter på hver sin lodrette fladskærm placeret i hver sit hjørne af rummet) kæmper mod 
hinanden for at forføre den enkelte besøgende over på sin side. 


“Overalt hvor der  
er Liv er der 
Modsigelse, og 
hvor der er 
Modsigelse er det 
Comiske tilstede.” 

(se flere eksempler, et manuskript samt bud på titler på kierkegaardchapel.dk/arena) 

2. KIERKEGAARD JUKEBOX 
Den enkelte besøgende vil kunne vælge 
fra en liste med mulige spørgsmål som 
han eller hun – i sit eget sprog – kan 
stille jukeboxen, der så vil give svar på 
spørgsmålet med indtalt Kierkegaard-
tekst i samme sprog


”Man spørge mig om hvad man vil, kun 
spørge man mig ikke om grunde.  
… I Almindelighed har jeg så mange og 
oftest hinanden indbyrdes modsigende 
Grunde, at det af den Grund er mig 
umuligt at angive Grunde.” 

(find andre spørgsmål-svar på  
kierkegaardchapel.dk/jukebox)

https://kierkegaardchapel.dk/JUKEBOX/
https://kierkegaardchapel.dk/ARENA/


3. KIERKEGAARD DARK ROOM   
Der står tre åbne kister i et rum med rød belysning. Den enkelte besøgende får tildelt sin egen 
kiste som han eller hun kan vælge at lægge sig op i. Efter noget tid afspilles musikledsagede 
indspilninger af udvalgte Kierkegaard-tekster. Teksterne omhandler alle det inderligt oplivende 

ved at “afdø”.

“Veien til Livet og det Evige [går] gjennem Døden og gjennem Forskjellighedernes Afskaffelse.” 
“Døden er den uendelige Humorist” 

 

4. KIERKEGAARD LIVING ROOM 
Den enkelte besøgende bliver bedt om at stille skoene 
før han eller hun går op af trappen. På vej op ad 
trappen vil den enkelte blive mødt med citater om 
tavshed før han eller hun ankommer til et fredfyldt rum 
med meditationspuder, tæpper, sækkestole etc.

… en pause fra hverdagens travlhed – og fra 
Kierkegaards mange ord – og en mulighed for at sidde 
fredfyldt og tænke over livet eller endnu bedre: slet 
ikke at tænke.


“Kun Den, der væsentligen kan tie, kan væsentligen tale, kun Den, der væsentligen kan tie, kan 
væsentligen handle. Tausheden er Inderligheden.”

… eller! … hvis man bare ikke kan få nok Kierkegaard, 
kan man få udleveret et headset og høre oplæsning af 
længere Kierkegaard-passager om kvartalets tema.


5. KIERKEGAARD WALK  
En biografisk vandretur hvor den enkelte kan følge et 
kort eller gå sin egen vej rundt på kirkegården. Når den 
enkelte så nærmer sig særlige gravsteder - for eksempel 
Dan Turell’s eller H.C.Andersen's eller Ebbe Kløvedal 
Reich’s eller (Kierkegaard’s forlovede) Regine Olsen’s 
gravsted – vil telefonen af sig selv afspille (noget af) 
hvad netop dén afdøde havde at sige om Søren 
Kierkegaard.


“O, naar jeg engang er død - alene Frygt og Bæven vil 
være nok til et udødeligt forfatter-navn. Da vil den blive 
læst, også oversat i fremmede sprog. Man vil næsten gyse 
for den frygtelige Pathos der er i den bog”  



TEMATISKE BEGIVENHEDER

Hver tredje måned vil KIERKEGAARD CHAPEL introducerer et nyt tema – for eksempel 
“Lidenskab”, “Latter”, “Lykke”, “Øjeblikket”, “Kærlighed”, “Frihed” eller “Erotik” – som så vil blive 
udforsket og kunstnerisk sanseliggjort gennem hele kvartalet.




1. KUNST-UDSTILLINGER (OPEN CALL) 
Det nye kvartals tema lanceres med en ny kunst-
udstilling i kapellets centrale rum. En (eller flere) 
kunstner(e) har – efter en open-call-proces – fået til 
opgave at give kunstneriske fortolkninger af 9 
udvalgte Kierkegaard-tekst-stykker, som på hver 
deres vis belyser temaet. Den enkelte besøgende 
vil kunne læse teksterne på sit eget sprog når han 
eller hun betragter kunstværket.

“… naar jeg betragter et Kunstværk og gjennem-
trænger dets Tanke med min Tanke, saa er det 
egentlig i mig at Bevægelsen foregaaer, ikke i 
Kunstværket"    

 
 

2. KONCERTER (OPEN CALL) 
 

Hele det danske musik-miljø vil – gennem 
en open-call-proces – være blevet inviteret 
til at spille den musik, som de mener giver 
en essentiel musikalsk oplevelse af det 
aktuelle tema. Frit improviserende orkestre 
og Mozart-fortolkninger vil være særligt 
oplagte, men genremæssigt vil alt der kan 
siges at tilhøre musikkens rige være mere 
end velkomment. 
  

“I dette Rige har Sproget ikke hjemme, ikke 
Tankens Besindighed, ikke Refleksionens 
møjefulde Erhverven, der lyder blot 
Lidenskabens elementariske Stemme”


 

3. SCENE-KUNST (OPEN CALL)  
Hele det danske (og måske også udenlandske) teater og 
danse-miljø vil – gennen en open-call-proces – være 
blevet inviteret til at opføre forestillinger, som de mener 
giver essentielle sceniske oplevelser af det aktuelle tema. 
Forestillinger af for eksempel Ibsen og Shakespeare vil 
være særligt oplagte, men også mindre etablerede og 
mindre fin-kulturelle scene-kunstneriske tiltag – som for 
eksempel eksperimenterende dans og ikke mindst komik – 
vil være mere end velkomne.

“Tilværelsen er bestandigt en begyndende  
Tragedie der bliver Vaudeville.”   



TILBAGEVENDENDE BEGIVENHEDER


1. LEVENDE DIALOG OM LIV DER LEVES - i samarbejde med lokale unge-organisationer mm.

Hvert kvartal vil der blive inviteret til i alt tre åbne rundbords-samtaler (henholdsvis på dansk, på 
engelsk og for unge mellem 16 og 25) hvor der menneske til menneske, i en fuldkommen flad 
struktur, vil blive talt det aktuelle tema med udgangspunkt i kunstudstillingens 9 tekst-stykker. 
Teoretiske og intellektuelle overvejelser vil blive forsøgt undgået til fordel for personlige, levede 
erfaringer og der vil blive taget udgangspunkt i følgende spørgsmål:  
Hvad mener manden? … er det sandt for mig? … hvordan kan det eventuelt leves? … nu og her!? 
“Intet er farligere end at hvad der skal praktiseres forvandles til lærd Viden.

“Den ærede Philosoph flytter som sædvanligt Scenen over fra Existentsen paa Papiret.” 
  

2. ÅNDFULD KROPS-TRÆNING - i samarbejde med lokale yoga- og tai-chi-folk mm.

Kapellet vil være mere end åbent for åndfulde – eller måske ånds-opfyldende – krops-
praksiser, der (som Søren Kierkegaards forfatterskab) vil gøre det enkelte menneske 
bedre i stand til i sandhed at leve livet fuldt og helt – åndfuldt og hel-hjertet.

”Mennesket er en Synthese af Sjel og Legeme baaret af Aand,  
hvorfor en desorganisation af det Ene viser sig i det Øvrige” 

3. HØJSKOLE-AFTENER  
- i samarbejde med skiftende højskoler fra hele landet

Hver måned vil en ny højskole stå for en Kierkegaard-
aften i kapellet. Aftenen er åben for alle og tager 
udgangspunkt i kvartalets tema. Afhængig af den 
enkelte højskoles preferencer og profil, vil aftenen byde 
på fortællinger, dialog, fællessang etc. – og kun 
forsvindende lidt om det personlige forhold mellem 
Kierkegaard og Grundtvig. 




 

4. DANSE-AFTENER  
- i samarbejde med bla. Københavns Tango Forening

Glædesfyldte aftener hvor Kierkegaards livs-kunst har 
mulighed for fuldt og helt at komme til udtryk i dans  
(som for eksempel tango) med himmelhøj bevidsthed  
og en lidenskab dybere end det dybeste hav. 

“Uendelighedens Riddere er Dansere og har Elevation” 
 …  “overalt er en Dandseplads” 



5. FILM-AFTENER (en for unge + en for alle)  
- i samarbejde med lokale filmklubber / biografer 
Dette er ikke en aften hvor vi ser film sammen, men 
hvor deltagerne har fået til hjemme-opgave at se en 
given film + læse en kort Kierkegaard-tekst og nu 
mødes for i fællesskab at sammenholde filmens 
fortælling med Søren Kierkegaard’s kokrete “Livs-
Kunst”.… træder karakteren i karakter? … tager 
karakteren et godt valg? … et åndfuldt og 
lidenskabeligt valg?  … lever karakteren livet? … 
eller er det snarere livet der lever karakteren? 




6. MEDITATIONS-AFTENER 
- i samarbejde med lokale meditations-grupper

Forskellige meditations-traditioner vil på skift blive inviteret til at forestå en meditations-aften i 
kapellet. Efterfølgende vil vi sammen undersøge om traditionen – selv om den måske kommer fra 
en helt anden verdensdel - er forenelig med hvad Søren Kierkegaard fordrer af sin læser:

“… at slutte sig inde med sig selv, for at udvides i det Guddommelige” 



7. SANG-AFTENER  
- i samarbejde med bla. lokale kor- og kirtan-arrangører

Forskellige traditioner vil blive inviteret til at forestå hver deres 
form for fællessang. Den enkeltes målsætning vil måske være at 
frigive personlighedens inderlighed gennem stemmen … i levende 
fællesskab med andre …  uden derved at miste sig selv – blive 
“Exemplar i Flokken” – men måske tværtimod modtage sig selv – 
igen og igen blive “sig selv” – blive “Personlighed”.


“Stemmen er Aabenbarelsen af Inderlighed”  … “Personlighed er : Det derinde” 



8. FÆLLES-SPISNING  
- i samarbejde med lokale foreninger 
Vel lever vi ikke for at spise, men vi skal dog 
spise for at leve og en gang om måneden vil 
kapellet sammen med lokale foreninger invitere 
til fælles-spisning. Menu-kortet vil være meget 
begrænset. Der vil kun være én ret man kan 
vælge – boghvedegrød – men den kan man jo så 
vælge … måske endda med lidenskab!

 

“Opgaven [er] ikke: at finde - den elskelige 
Gjenstand; men Opgaven er: at finde den nu  
engang givne eller valgte Gjenstand - elskelig” 

… et citat der også er godt til et kobber-bryllup.


9. KIERKEGAARD ART & EXISTENCE FESTIVAL  
– i samarbejde med Søren Kierkegaard Forskningscentret og Søren Kierkegaard Selskabet

Hvert år i august vil der være en international festival   
i Kapellet. Festivalen vil foregå i weekenden umiddelbart 
efter den konference Forskningscentret afholder for 
Kierkegaard-forskere fra hele verden. Festivalen vil i en 
mangfoldighed af kunstneriske udtryk giver den enkelte 
sanselige og eksistentielt vedkommende oplevelser af 
netop det tema Kierkegaard-konferencen har omhandlet 
det år. Festivalen vil henvende sig til det enkelte 
menneske – uanset hvor meget forudgående kendskab 
vedkommende har til Kierkegaard … hvis bare han/hun i 
sig har evnen til at tænke en subjektiv tanke.

“Den subjektive Tænker er ikke Videnskabsmand,  
han er Kunstner. At existere er en Kunst. 



UNDERVISNING

Formiddagene vil være dedikerede aktive undervisnings-forløb med skoleklasser, gymnasieklasser 
og andre – både lokale, nationale og internationale – grupper


ET BUD PÅ ET UGE-SKEMA

Kapellet vil være åbent for både tilrejsende og herboende alle ugens dage (undtagen mandage) fra 
kl 14 til 18. Om formiddagen vil der være undervisning og adgang for andre grupper efter aftale.

Om aftenen vil der være de tematiske eller tilbagevendende begivenheder nævnt ovenfor.


PLANTEGNING


MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

Formiddag
 Lokal 
skoleklasse

Studerende 

fra DIS

Gruppe fra 
Japan

Efterskole 
fra Jylland

Lokalt 
gymnasium

Eftermiddag Åbent 14-18 Åbent 14-18 Åbent 14-18 Åbent 14-18 Åbent 14-18 Åbent 14-18

Aften Dialog-aften

m/unge

Teater-
forestilling

Meditations-
aften

Krops-
træning

Danse-aften

+ filmaften

Koncert Højskole-
aften

CAFÉ m/ BIOGRAFISK 
KUNST-UDSTILLING 
Kapellets fokus vil være mere 
på hvordan forfatterskabet 
mon kan leves end på 
personen Kierkegaard, men i 
caféen vil der dog være en 
billed-kunst-udstilling hvor 
Kierkegaards liv vil blive 
portrætteret. Det vil være en 
blanding af originalt 
billedmateriale fra 
Kierkegaards samtid og 
ekstremt nutidige 
kunstneriske udtryk.


LYS-KUNST 
Kapellet vil invitere en lys-
kunstner til at skabe en 
lyssætning, der gennem-
gående leger med kontrast-
rigdom og lys der kommer 
ud af mørket. 




ORGANISATION




Så snart der lyder et begejstret JA fra Kultur- og Fritidsudvalget vil vi bredt indkalde til en stiftende 
generalforsamling i en forening  – “Foreningen Kierkegaard skal op- og udleves” – hvis bestyrelse 
vil ansætte en administrator og en kunstnerisk leder. 


Administratoren vil ud over almindelige administrationsopgaver også stå for fundraising. 


Undervisning, billetsalg og værtsrolle vil blive varetaget af den kunstneriske leder samt tre 
Kierkegaardkyndige studentermedhjælpere hentet fra filosofi, teologi eller litteraturvidenskab.


Caféen vil være automatiseret (af Espressohouse el. Starbucks) og ikke kræve særskilt bemanding.


ALTERNATIVT: 
 

… kan Kierkegaard-kapellet måske meget passende blive en del af “Historie & Kunst” ? 

Administrator

Foreningens bestyrelse

Foreningen Kierkegaard skal op- og udleves 

Kunstnerisk leder 

Studenter- 
medhjælper

Studenter- 
medhjælper

Studenter- 
medhjælper



BUDGET 


OMSÆTNING:


STØTTE:


OMKOSTNINGER:


*Derudover vil der blive søgt støtte øremærket til opstarten (400.000 kr.) og til enkelte projekter. 

Månedligt (gennemsnit) Årligt

Entré-indtægter 20.000 240.000

Undervisning 33.000 396.000

Café 3.000 36.000

OMSÆTNING I ALT 56.000 672.000

Årligt

Kommunal driftstøtte 300.000

Anden driftstøtte* 300.000

STØTTE I ALT 600.000

Månedligt (gennemsnit) Årligt

Løn administrator 15.000 180.000

Løn kunstnerisk leder 15.000 180.000

Løn studenter-medhjælpere 18.000 216.000

Løn pedel / rengøring 10.000 120.000

El, vand og varme 10.000 120.000

Reparation og vedligehold 5.000 60.000

Markedsføring 10.000 120.000

Administrationsomkostninger 10.000 120.000

Revisor + juridisk bistand 2.000 24.000

Forsikringer 1.000 120.000

Småanskaffelser 5.000 60.000

Uforudsete udgifter 5.000 60.000

OMKOSTNINGER I ALT 106.000 1.272.000



OPSANG 
 
Kapellet på Assistens Kirkegård er noget helt særligt og fortjener at blive brugt til noget helt 
særligt … det er et oplagt sted at fejre en helt særlig københavners helt særlige forfatterskab.


… har London en Shakespeare-attraktion … ja, selvfølgelig! 
… har Firenze en Leonardo-da-Vinci-attraktion … ja, selvfølgelig!

… har Salzburg en Mozart-attraktion? … ja, selvfølgelig!

… har Frankfurt en Goethe-attraktion? … ja, selvfølgelig!

… har Amsterdam en van-Gogh-attraktion? … ja, selvfølgelig!

… har Berlin en Bertolt-Brecht-attraktion? … ja, selvfølgelig!

… har Sussex en Virginia-Woolf-attraktion? … ja, selvfølgelig! 

… har Paris en Molière-attraktion? … ja, selvfølgelig!

… har Saint Petersburg en Dostoevsky-attraktion? … ja, selvfølgelig!

… har Oslo en Ibsen-attraktion? … ja, selvfølgelig

… har Odense en H.C.Andersen-attraktion … ja, selvfølgelig!

… har København en Kierkegaard-attraktion? … … …  forhåbentligt snart.


Med inderligt håb og ubetinget hilsen 


	 	 C. F. Damgaard, ENTEN-ELLER



