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Smask – fuckfingeren lige i fjæset. Hvorfor? Hvem er han? Hvorfor står der ’No one is 

illegal’? Hvorfor punkhår? 

 

Plakaten er et redigeret og manipuleret billede, så personen på den fremstår karikeret og 

tegnet. Foran os står en asiatisk udseende mand med punkhår og læderjakke med nitter. 

Hans højre hånd er helt i forgrunden, og den strakte fuckfinger er tydeligvis rettet mod os, 

dig, beskueren af værket. Baggrunden er gjort grå, og nederst er skrevet “NO ONE IS 

ILLEGAL”. Et slogan, der er hyppigt benyttet af blandt andre tyske venstrefløjs-aktivister, 

der ønsker, at EU i højere grad hjælper flygtninge fra andre kontinenter. 

 

Personens ansigt tilhører den verdenskendte, kinesiske kunstner Ai Weiwei. Han er en 

politisk og aktivistisk kunstner, som har stærke, humanistiske holdninger til blandt andet 

flygtningestrømmen mod Europa fra Syrien og Afrika. Ai Weiwei er også kendt for en 

fotoserie af sin egen hånd, der strækker en fuckfinger mod en række verdenskendte 

bygninger, som blandt andet Eiffeltårnet og det Hvide Hus.  

 



 

 

I det her billede er perspektivet dog vendt om, for nu er det os, der står for skud. Samtidig 

er Ai Weiwei blevet redigeret ind i Shadi Alzaqzouq’s helt specielle “Muslim Punk”-univers. 

Shadi Alzaqzouq bruger altså en anden kunstner og dennes værker i sit eget værk, og 

laver på den måde en form for collage af meninger og udtryk. 

Plakaten er kunst, fordi den med klare, grafiske virkemidler får os til at stoppe op og 

forholde os til dét vi ser. Den tager klart og utvetydigt stilling til aktuelle, politiske 

problemstillinger, og forsøger at råbe os op med et voldsomt billedsprog. Er vi en del af 

løsningen, eller er vi selve problemet? 

 

Til dig der vil vide mere: 

 

Shadi Alzaqzouq er født i Benghazi i 1981, og levede først i et palæstinensisk samfund i 

Libyen, men flygtede som 15-årig til ørkenen med sin familie. Familien bor nu i Gaza, men 

Shadi Alzaqzouq er selv flyttet til Paris, hvor han bor og arbejder.   

Hans værker er samfundskritiske, men også humoristiske og udfordrer, ihvertfald ifølge 

kunstneren selv, den ofte udbredte islamofobi.   

 

Kunstneren Shadi Alzaqzouqs værker blander realisme med karikatur, og ofte er de fulde 

af stærke farver. De stiller spørgsmålstegn ved ikoniske symboler og de nærmest legende 

opstillinger i hans oliemalerier kan læses som en humoristisk, kynisk form for protestkunst.  

 

Som et kontroversielt element i centrum af kunstnerens praksis er den muslimske punker, 

der ved sin blotte tilstedeværelse forstyrrer omgivelsernes harmoni.  

 

Shadi Alzaqzouq blev inviteret til at være med på den stort anlagte kunstudstilling 

Dismaland, som var arrangeret i en lukket forlystelsespark af vor tids måske største street 

artist, Banksy. Shadi Alzaqzouq blev dog smidt ud på ferniseringsdagen for at protestere 

over israelske kunstnere, som også var en del af udstillingen. Den ene havde været 

medlem af de israelske forsvarsstyrker. 

 

Shadi Alzaqzouq forteelse var at dække sine malerier med sengelinned, hvor på han 

havde skrevet "R.I.P Gaza, boykot Israel", men han fik at vide, at hans protest var for 

’grim’. Bemærkelsesværdigt at en fredelig protest, med vigtig politisk betydning, var for 

grim til den måske grimmeste og mest politisk ladede forlystelsespark i hele verden. 

 

 

 


