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Pressemeddelelse

Snart åbner Fotografisk Center dørene for antropolog og billedkunstner 
Christian Viums soloudstilling IKERASAK, der udforsker grønlænderes 
egne fortællinger og tilbyder flerstemmige forståelser af Grønland.

Christian Vium har besøgt bygden Ikerasak i Uummannaq fjorden i 
nordvest Grønland. Med sig bragte han arkivisk materiale i form af 
fotografier og film fra området, som beboere fra bygden analyserede 
i dialog med deres egne private fotografier. På baggrund af dette 
materiale, har de sammen skabt nye fotografiske og filmiske fortællinger, 
der lægger vægt på hverdagsfortællingerne fra det lille fisker- og 
fangersamfund i det 20. og 21. århundrede.

I udstillingen sidestilles beboernes fotografier og fortællinger, Christian 
Viums nyproducerede materiale med det historiske materiale i en total 
installation, som han selv har betegnet “et antropologisk billeddigt”.
Ved at forskyde de kendte fortællinger om Grønland, og lade 
grønlændernes egne perspektiver danne udgangspunkt, fremlægger 
Christian Vium nye, oversete kapitler i vores fælles historie. Udstillingen 
lægger dermed både op til refleksion over den danske kolonihistories 
fortsatte betydning, og stiller samtidig skarpt på de personlige 
beretninger, der karakteriserer den grønlandske selvforståelse hos 
beboerne i bygden i dag.
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I løbet af udstillingsperioden vil der være en række arrangementer, der på 
hver sin måde forholder sig til Grønland og tilbyder udstillingen yderligere 
perspektiver. Arrangementerne kan således ses som en forlængelse 
af de perspektiver, der fremtræder i udstillingen. Hold øje med vores 
facebookside og nyhedsbrev ift. arrangementer.

IKERASAK er en del af forskningsprojektet Reframing Colonial Histories 
(finansieret af Carlsbergfondet og Aarhus Universitet), der undersøger 
den fortsatte danske indflydelse på menneskers sociale liv i de tidligere 
danske kolonier.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond, 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, A. P Møller Fonden, Augustinus 
Fonden, Hoffmann og Husmans Fond, 3F Medie- og Kulturfond, Grosserer 
L. F. Foghts Fond og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat og 
Kvadrat. Fotografisk Center støttes af Københavns Kommune.

For interviewaftaler eller yderligere materiale kontakt Fotografisk Center 
på 33 93 09 96 eller info@fotografiskcenter.dk
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Åbningstider:  
Tirs, ons, fre: 12 – 18
Tors: 12 – 20 
Lør – søn: 12 – 16
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