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KUNSTUDSTILLING I AJAMUT (STUEN) 

SAQQUMMERSITSINEQ - EXHIBITION

24. AUGUST - 28. SEPTEMBER 2017

TEGN OG BILLEDE
IVALO ABELSEN – IVAN BURKAL – LISBETH KARLINE POULSEN – MIKI JACOBSEN 

MIKE LYNGE – NAJA ABELSEN – PIERRE ANDRÉ AUZIAS



TEGN OG BILLEDE

I anledning af Cph Art Week 2017 har Det Grønlandske Hus i København 
inviteret en række kunstnere med tilknytning til Grønland, til at arbejde mere 
indgående med tegning. 

Det er forskelligt i hvor høj grad – og på hvilken måde – de enkelte kunstnere 
normalt bruger tegning i deres kunst, men det har stået kunstnerne frit for at 
arbejde med de tematikker, der optager dem. Udstillingen er et forsøg på at 
udfordre kunstnerne til at udforske de muligheder som tegnemediet tilbyder, 
med mulighed for at udtrykke sig i en nutidig fortolkning af begrebet ”tegn-
ing”.

I Grønland blev nogle af de første tegninger på papir udført i midten af 
1800-tallet. De blev til på opfordring fra udefrakommende, der ønskede at 
se den grønlandske levevis og de gamle fortællinger beskrevet i billeder. 
Sidenhen har flere beskæftiget sig med tegning. Det har ikke som sådan 
resulteret i en selvstændig kunstgren, men tegning har være en integreret del 
af de fleste kunstneres arbejde sidan da. Læs mere om tegning i Grønland på 
tekstplanchen i udstillingen.

Tegningerne der vises her, er også blevet til på opfordring. De er stort set alle 
blevet lavet til netop denne udstilling – men kunstnerne har haft fri udfold-
else. 

Miki Jacobsen, Titarnerit I/Streger I (2017), udsnit.



MIKI JACOBSEN 
1. Titarnerit IV/Streger IV (2017). Collage. Pris: 3.500 kr.

IVALO ABELSEN
2. Dorset seal (2017). Blyant og farveblyant på papir. Ikke til salg.

MIKE LYNGE
3. Det hjemløse snit (2017). Blyant på papir. Pris: 5.000 kr.
4. Copenhagen Dreaming (2017). Blyant på papir. Pris: 3.500 kr.
5. Qallunaat Nunaat (2017). Blyant på papir. Pris: 6.000 kr.
6. Ulloriaavutit (2017). Blyant på papir. Pris: 6.000 kr. 
7. The Great Migration (2017). Blyant på papir. Pris: 3.500 kr. 

NAJA ABELSEN
8. Be-Foremothers (2016). Pigment pen på papir. Pris: 6.400 kr.
9. Arve-Lighed (2017). Tusch og akvarel på papir. Pris: 16.500 kr.
10. Hukommelse (2015). Pigment pen på papir. Pris: 6.400 kr.
11. Retina (2015). Pigment pen på papir. Pris: 6.400 kr.
12. Animama (og Animusculus) (2015). Pigment pen og akvarel på papir. 
      Pris: 10.800 kr.

PIERRE ANDRÉ AUZIAS
13. Le retour des masques/Maskernes oprør (2017). 
      Kina tusch på bomuldspapir. Pris: 22.000 kr.

SYV KUNSTNERE

Værkerne i udstillingen kan købes ved henvendelse i husets galleri/boghandel.

Udstillingen vises i Ajamut (caféområdet i stueetagen).



TEGN OG BILLEDE

IVAN BURKAL
14. Stemninger #1 (2017). Blyant, tush og akryl på papir. Pris: 1.650 kr.
15. Stemninger #2 (2017). Blyant og akryl på papir. Pris: 1.650 kr.
16. Stemninger #3 (2017). Blyant og tush på papir. Pris: 1.650 kr.
17. Stemninger #4 (2017). Blyant og akryl på papir. Pris: 1.650 kr.
18. Stemninger #5 (2017). Blyant og akryl på papir. Pris: 1.650 kr.
19. Stemninger #6 (2017). Blyant, tush og akryl på papir. Pris: 1.650 kr.
20. Stemninger #7 (2017). Blyant og akryl på papir. Pris: 1.650 kr.
21. Stemninger #8 (2017). Blyant på papir. Pris: 1.650 kr.

LISBETH KARLINE POULSEN
22. Læbe (2017). Blyant og broderegarn på papir. Pris: 1.850 kr.
23. Knæ (2017). Blyant og broderegarn på papir. Pris: 1.850 kr.
24. Navle (2017). Blyant og broderegarn på papir. Ikke til salg. 
25. Hage (2017). Blyant og broderegarn på papir. Pris: 1.850 kr.

MIKI JACOBSEN
26. Titarnerit I/Streger I (2017). Collage. Pris: 3.500 kr.
27. Titarnerit II/Streger II (2017). Collage. Pris: 3.500 kr.
28. Titarnerit III/Streger III (2017). Collage. Pris: 3.500 kr.

Værkerne i udstillingen kan købes ved henvendelse i husets galleri/boghandel.



IVALO ABELSEN

Hvilken rolle spiller tegning for dig? 

At tegne spiller en fundamental rolle for mig, både i sig selv som 
et værk eller en skitse til et kommende værk. 
Tegning er udgangspunktet for hovedparten af mine værker. 
Jeg udvikler mine motiver gennem tegning –  den efterfølgende 
proces er afhængig af teknikken. Når jeg arbejder med grafik, så 
overfører jeg det tegnede motiv nærmest én til én. Jeg er meget 
detaljeorienteret, så tegningen/skitsen kan lægge tæt op ad 
det endelige værk. Ved akvarel og akryl starter jeg også ud med 
tegnede skitser, men der kan det være, at jeg efterfølgende 
ændrer på motivet, når farverne også spiller ind. 

Hvilke tanker ligger bag dit værk til udstillingen TEGN og 
BILLEDE? 

Mine værker er de seneste år udsprunget fra Dorset-kulturens 
genstande og her har jeg også fundet inspirationen til mit lille 
værk Dorset seal. Værket er tegnet med valørteknikken som er 
en af mine favoritteknikker. 

IVALO ABELSEN (f. 1971)
Uiffak 8B, 3905 Nuussuaq / +299 234423 
ivaloabelsen@ivaloabelsen.com / www.ivaloabelsen.com



IVAN BURKAL

Hvilken rolle spiller tegning for dig? 

I mange år har jeg brugt kuglepen og skitseblokke til ideer og 
skitser. Det er først de seneste år at jeg har set mulighederne i at 
bruge tegning som et selvstændigt udtryk. 
Tegning er traditionelt knyttet til motiver og i mindre grad til 
nonfigurative udtryk. I forbindelse med udstillingen Tegn og 
Billede har jeg derfor valgt at afprøve tegneteknikker både i sort-
hvid og i kombination med akrylfarver inden for rammen af non-
figurative værker. Tegning kan i dag være andet og mere end en 
“blyantstegning”, hvilket giver muligheder for at bruge tegninger 
og tegneteknikker på en ny og anderledes måde. 

Hvilke tanker ligger bag dine værker til udstillingen TEGN og 
BILLEDE?

Udgangspunktet kan siges at være den stemning, der er eller 
opstår i tilblivelsen af værket. En hver “lighed” med et motiv, er 
derfor ikke tilsigtet. De enkelte billeder begynder enten med en 
løs skitse eller med valg af farver. Herfra udvikles “tegningen” 
mere eller mindre spontant. Selv opfatter jeg stemningerne som 
noget melankolske, men det er ikke formålet med værkerne at 
skildre melankoli. Forhåbentlig er værkerne også åbne for andre 
fortolkninger.

IVAN BURKAL (f. 1955)
Avalequt 45, 3905 Nuussuaq / +299 298578 / +45 60681908
ivanburkal@hotmail.com / www.ibartcon.com



LISBETH KARLINE POULSEN 

LISBETH KARLINE POULSEN (f. 1981)
Sipisaq Avannarleq 16, 3900 Nuuk / +299 250125
lisbeth.poulsen@gmail.com

Hvilken rolle spiller tegning for dig? 

Tegning er som regel noget af det “første” der sker i de fleste 
processer, om det er en krusedulle eller en hel serie der skal 
laves af værker – så sætter man en streg. Tegning for mig er 
enormt vigtigt, da jeg brugte meget tid på Århus Kunstakademi 
med at tegne. Tegning kan være alt eller nærmest intet, når det 
kommer til værker...

Hvilke tanker ligger bag dine værker til udstillingen TEGN og 
BILLEDE?

Jeg har en interesse i at blande medier, så når jeg har til opgave 
at lave for eksempel en tegning, har jeg lyst til at tilføre det 
mere eller tage noget fra – for at det bliver en udfordring for mig 
selv.... så mit fokus ikke kun bliver på selve tegningen, men vek-
sler mellem – som her – broderegarnet og tegningen. 



MIKI JACOBSEN 

Hvilken rolle spiller tegning for dig? 

Tegning er et vigtigt redskab for mig, og det er uanset om det 
er det ene eller andet projekt jeg arbejder med. Tegningen er 
en måde at notere og huske ting, og er ofte med til at formgive 
et endeligt resultat, selvom tegning i sig selv har sin egen ret 
som kunstart. Jeg har altid holdt af at tegne, og har ud over pa-
pir, arbejdet med tegning i mange forskellige former. En af dem 
er at tegne i sne, hvor redskabet har været mine fødder eller 
larvefødder (snescooter).

Hvilke tanker ligger bag dine værker til udstillingen TEGN og 
BILLEDE?

Værkerne her er materialemæssigt mere traditionelle, da de er 
udført med blyant, kul og tusch på mere temperaturstærke ma-
terialer som papir og lærred. De fire værker er baseret på skits-
er og streger på papir, som jeg har lavet over længere tid, og til 
sidst opklæbet på lærred. Tegningernes temaer strækker sig fra 
reportager til ideer til andre værker, der kunne resultere i mange 
andre former – såvel todimensionelle som tredimensionelle 
værker i andre materialer og teknikker.

MIKI JACOBSEN (f. 1965)
Postboks 570, 3900 Nuuk 
polargallery@gmail.com



MIKE LYNGE 

Hvilken rolle spiller tegning for dig? 
Tegning betyder meget for mig, den kommer selv til mig, jeg kan 
ikke tvinge den frem. Når den endelig er hos mig igen, passer jeg 
på med ikke at miste den. Jeg kan aldrig tegne på kommando, 
heller ikke bestillingsarbejde af folk der vil tegnes – det får jeg 
blokering af. Derfor undgår jeg skitser og tegner ideerne direkte.

Hvilke tanker ligger bag dine værker til udstillingen TEGN og 
BILLEDE?
Det Hjemløse Snit handler om de adresser og huse jeg er gået 
forbi, har overnattet, besøgt og drømt om. Jeg tænkte på mit 
evige flytteri og prøvede at se for mig, at alle disse huse og byg-
ninger engang blev “mine”.
Copenhagen Dreaming er om drømmen om at rejse til Danmark 
og gøre det stort. Mine tanker har kredset om hvor mange det 
er lykkedes for, og hvor mange der nedbrydes af systemet og 
ender med at give op. Der er altid nogen der drømmer om ud-
landet, når de er i Grønland.
Qallunaat Nunaat (danskernes land) indeholder mine tanker om 
Grønland, Danmark og andre lande, med mange flere indbyg-
gere. Der er så mange brosten og så meget cement i Danmark – 
og så sælger de endda sten og sand ud af landet.
Ulloriaavutit (du er en stjerne) handler om det, der kan gøre én 
til en stjerne; sang, skuespil, arbejde…Der er mange veje, der 
fører til berømmelse – alt sammen menneskabt – men vi er jo 
alle stjerner gennem vores atomer.
The Great Migration handler om grønlændere der gør karriere 
på kontanthjælp i Danmark. Jeg har tænkt på hvor mange der er 
døde nu – værket er til ære for dem, som døde for tidligt. 

MIKE LYNGE (f. 1976)
København
surrealist@ofir.dk 



NAJA ABELSEN

Hvad betyder tegning for dig?

Tegning, så simpelt, så komplekst. At trække vejret – at tegne.
At tænke, udforske, lege, kede sig, stræbe, føle, at huske - at 
tegne er for mig et redskab for alt muligt man kan i livet! 
Tegningen udtrykker alt man ved og vil og endnu ikke kender sig 
selv på, men opdager i tegningen, det er en åben dagbog. 
En indadvendt og meditativ proces, som siden bruges udad-
vendt, når det, der vælges ud som færdigt, kommunikeres videre 
og vises frem, i en ordløs abstraktion. En illusion som måske 
forstås og alligevel altid undslipper en fuld forståelse.
Hvad vil det sige at være menneske, hvad er verden? Hvordan 
opleves verden? Alt tegnes ud indefra, og om man bruger ref-
erencefotos er sådan set ligegyldigt, stregens og ens egen sjæl 
finder vej i en art halvmagi.

Hvilke tanker ligger bag dine værker til udstillingen TEGN og 
BILLEDE?

Værkerne er en del af en voksende serie, som er en meditation 
over vores menneskelighed og over den jordiske skønhed. 
Hvor jeg normalt bruger dyrenes sjæle til at udtrykke dette, er 
der i denne serie planter, og andre symboler. Et ønske om at 
komme i kontakt med sig selv, os selv, huske vores oprindelses 
grundviden...inden det måske er for sent, inden klimaforan-
dringer og menneskelig grådighed vælter læsset for os.

NAJA ABELSEN (f. 1964)
Vestergade 74, 5970 Ærøskøbing / +45 3023 5037
contact@najaabelsen.dk / www.najaabelsen.dk



PIERRE ANDRÉ AUZIAS

Hvad betyder tegning for dig?

Når jeg maler, så maler jeg. Når jeg ætser, så ætser jeg. Når jeg 
tegner, så tegner jeg. Det vil sige, at jeg ikke bruger tegning un-
der de to første udtryksformer. Jeg bruger tegning selvstændigt, 
for at udtrykke noget bestemt, som skal bearbejdes sort på 
hvidt. Ofte spontant og råt – som i et udråb. 

Hvilke tanker ligger bag dit værk til udstillingen TEGN og 
BILLEDE?

I Maskernes oprør er kilden for mit udråb tsuniamien, der i juni 
ramte Nuugaatsiaq. Den aften, den 17. juni 2017, fik alle båd-
ejere en melding fra Uummannaqs brandvæsen og politi om at 
sejle alle både i havnen ud på havet, for at de ikke skulle blive 
ødelagt af tsunamibølgen. Alle følte sig magtesløse og i chok og 
måtte vente ude på vandet, i kulde, usikre og bange. I motorens 
larm meldte vhs-radioen om flugt, ødelæggelse, høje bølger, 
kaos og formodede døde. Der var store kræfter på spil, større 
end hvad man nogensinde før havde oplevet i Grønland. Vi så 
ængsteligt til, mens helikoptere fragtede politifolk og Uumman-
naqs hospitalspersonale afsted. Til søs føltes natten uendelig 
lang, i ventetiden på meldinger om bølgernes bevægelser. Jeg 
var forfærdeligt ked af det over den uheldige og uretfærdige 
situation, der havde ramt Nuugaatsiaqs fangere og familier i 
løbet af få sekunder. Træt og lammet af kulde ude på havet i min 
båd, kunne jeg i orkanens øje se en lille uskyldig sæl, angrebet 
af både onde og gode kræfter – det er det, jeg efterfølgende har 
illustreret med alle maskerne.

PIERRE ANDRÉ AUZIAS (f. 1954)
Uummannaq
p.auzias@gmail.com



Kalaallit Illuutaat - Det Grønlandske Hus
Løvstræde 6

1152 København K.
(+45) 33 91 12 12
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www.sumut.dk 
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Værkerne i udstillingen kan købes ved henvendelse i 
husets galleri/boghandel. 

Det Grønlandske Hus er åbent:
Alle hverdage kl. 10-16.


