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OG ER DET HER VIRKELIG NUUK?



Og er det her virkelig Nuuk?

”Og er det her virkelig Nuuk” er et fællesværk af duoen Larm, der består af 
Kenneth Schønning Olsson og Jakob Fälling. Det er et ekko af Nuuk Nordisk 
Kulturfestival og består af fotografier, tegninger og poesi fra to rejser til 
Grønlands hovedstad i 2015 og 2017. Hovedværket (på 1. sal) ledsages af 
en lydcollage med indtryk fra vandringer, koncerter, teaterforestillinger og 
andre oplevelser i byen. Ophængningen i stueetagen kan ses som et anslag til 
hovedværket.

Værket kredser om Nuuks identitet, som er meget sammensat. Her er til-
flyttere fra alle dele af den gigantiske ø, og udover grønlændere vrimler det 
med danskere, islændinge, nordmænd, thai’er og mange andre nationaliteter. 
Her blander turister og kontraktarbejdere sig med fastboende, nyrige og 
utilpassede som i enhver anden storby, men naturens særpræg og det lave 
indbyggerantal (17.000) er nogle af de faktorer, som gør byen til noget helt 
særligt. Også historisk er byen og nationen svær at forklare: Er den præget 
af kolonimagtens overgreb eller naturfolkets autencitet? Eller er den lige så 
Netflix som enhver amerikansk forstad?

Fälling/Olsson ønsker at åbne denne type spørgsmål vel vidende, at de selv er 
turister i denne charmerende, mærkelige og vilde by. De søger således ikke en 
etnografisk fremstilling af stedet eller dets befolkning, men famler sig frem, 
mens de sanser mangfoldigheden i byen og forsøger at forstå.
Ophængningen af hovedværket er inspireret af bus-læskurene i Nuuk, hvor et 
hav af sedler gennem årtier er blevet clipset op med personlige meddelelser 
samt reklamer for alt fra koncerter til bingo. Dermed rummer busskurene en 
lille historiefortælling i sig selv.

Kulturfestivalen Nuuk Nordisk startede i 2015 og finder sted hvert an-
det år. I 2017 formåede festivallen at tiltrække 275 kunstnere fra Grøn-
land og Norden. De kunne i løbet af én uge opleves fordelt på 50 steder 
rundt omkring i Nuuk i forbindelse med med mere end 200 programsatte 
events. 



LARM + Nuuk Nordisk

Kenneth Schønning Olsson og Jakob Fälling arbejder i duoen Larm i feltet mel-
lem dokumentation, digt, samskabelse og historiefortælling. De har hver især 
faglig base i grafik/fotografi og journalistik/skønlitteratur, men forbinder og 
krydser bevidst alle ‘faglige’ grænser.

I Nuuk har deres arbejdsopgave været at dokumentere Nuuk Nordisk 
Kulturfestival på en anden måde end klassisk journalistisk eller fotografisk 
dokumentation. Det er mundet ud i to magasiner, senest i en særudgave af 
kulturtidsskriftet Neriusaaq i 2018, som blev til i samarbejde med studerende 
fra journalistuddannelsen på universitetet i Nuuk.

Neriusaaq kan købes i Husets boghandel for 35 kr. 
Læs mere om Neriusaaq på neriusaaq.gl.
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