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0 Vi danskere bør interessere os meget mere for Grønlands fremtid, end vi gør, mener instruktør Ditte Maria Bjerg.
3 Det postkoloniale forhold mellem Grønland og Danmark er en
understrøm i stykket ”Ni hao Nuuk”, der i disse dage kan ses i
Maskinhallen i Botanisk Have. Til venstre ses Miké F. Thomsen, én af
de første skuespillere, der er uddannet fra Grønlands Nationalteater,
i midten en kinesisk pandabjørn spillet af Sigrid Husjord og til højre
den danske skuespiller Morten Nielsen. – Begge fotos: Leif Tuxen.

Ni hao Nuuk – en ekspedition i anledning
af Kalaallit Nunaata (Grønlands) fremtid
33Spiller i Maskinhallen i Botanisk Have i København frem
til den 14. marts.
33Medvirkende: Miké Thomsen, Sigrid Husjord, Morten Nielsen,
grønlændere fra København og en pandabjørn.
33Idé og iscenesættelse: Ditte Maria Bjerg.
33Tekst: Kristian Husted og Iben Mondrup.
33Stykket er produceret i samarbejde mellem Global Stories
og Sort/Hvid.

Grønland, Danmark og pandabjørnen imellem os
Hvorfor overhovedet interessere sig for Grønlands fremtid? Et nyt teaterstykke, ”Ni hao Nuuk”, inviterer publikum dybt ned i Grønlands undergrund
guidet af en geopolitisk panda, et grønlandsk stjerneskud og en videnskabsgal instruktør
Af Lise Søgaard
lise.soegaard@k.dk

Vi danskere interesserer os
da for grønlænderne.
For eksempel ser vi troligt
julehilsenen til vores nord
atlantiske naboer i fjernsy
net, med de smukke kvinder i
perlebesat nationaldragt. Vi
følger de kongeliges sommer
togter, og vi giver da en skil
ling til den forhutlede grøn
lænder, vi ser nede på bæn
ken, mens vi i vores stille
sind tænker, at ”sådan måtte
det jo gå”.
Men i virkeligheden ved vi
nærmest ingenting, mener
instruktøren Ditte Maria
Bjerg (født 1960), som står
bag den aktuelle forestilling
”Ni hao Nuuk – en ekspediti
on i anledning af Kalaallit
Nunaata (Grønlands) frem
tid.”
For blot et par år siden var
der en vældig interesse for
Grønland her i Danmark.
Jernreserver i grundfjeldet så
ud til at tegne et kinesisk rå
stofeventyr af de helt store,
og det blev debatteret, hvor
godt grønlænderne ville være
i stand til at tackle det.

Samtidig frygtede grøn
landselskere herhjemme,
hvad 3000 kinesere ville gøre
ved den 55.000 mand store
grønlandske befolkning.
Hvad ville der ske med værdi
erne? Men kineserne vendte
snuden hjem igen, før de rig
tig nåede at flytte ind. Så kom
en politisk korruptionsskan
dale og et nyvalg, og nu er
fremtiden igen åben, sam
men med spørgsmålet om,
hvad indlandsisen egentlig
gemmer på. Men danskernes
interesse er forduftet, og det
er synd, mener Ditte Maria
Bjerg.
”Langt de fleste af os ved
lidt om isbjørne og sådan.
Men Grønland er meget mere
end tre damer i nationaldrag
ter, der spiller på skindtrom
me. Det er hele verdens inte
resse i sjældne jordarter, også
vores. På den måde kan vi
slet ikke undgå at interessere
os for, hvad der sker derop
pe,” siger hun.

Sammen med sin mand har
Ditte Maria Bjerg et hus i en
lille bygd i Grønland og har
været deroppe masser af gan
ge. Alligevel er det gået op for

hende, hvor lidt hun ved om
det store, isklædte land. Der
for har hun brugt to år på at
researche, tale med geologer,
forskere, historikere og ikke
mindst grønlændere for at
øge sin egen viden. Og hun er
stødt på finurligheder og
symboler, der i virkeligheden
siger langt mere end ord, og
som derfor har fået plads i
forestillingen.
”Det her er grønlandsviden
til folket, men det skulle ger
ne være mere end det,” siger
Ditte Maria Bjerg.
Hun vil nemlig have folk til
at diskutere. De senere år har
hun markeret sig som in
struktør på en række debat
skabende forestillinger i pro
jektet Global Stories. Forestil
lingen ”Made in India” (2013)
satte indiske rugemødre på
dagsordenen, og før det var
finanskrisen og global migra
tionspolitik under kærlig be
handling i Bjergs socialt en
gagerende totalteater.
Der er også lidt totalteater
over ”Ni hao Nuuk”, som sæt
tes op i en gammel maskin
hal i Botanisk Have i Køben
havn. Publikum vil ikke blive
bænket på rad og række,

WW Den panda

er blevet en figur,
jeg har brugt til at
formidle, hvor fuldstændig ubegribelig
og absurd geopolitik
er. Det er dybeste
alvor og samtidig
børnehave på højt
plan.

Ditte Maria Bjerg,
instruktør

men ledes ind i ægte ekspedi
tionstelte med dåsemad og
feltlamper.
De passerer modeller af det
uranrige Kvanefjeld og jord
prøver fra Geus, De Nationale
Geologiske Undersøgelser for

Danmark og Grønland. Der
bydes på sodavand, tørret
hvalhud (matak) og poetisk
historiefortælling om et sted
at høre hjemme. Og nå ja, så
er der også lige en pan
dabjørn, symbolet på de geo
politiske interesser i det store
land med den lille befolk
ning.
I stykket spilles pandaen af
den 1,10 meter høje norske
skuespiller Sigrid Husjord og
repræsenterer to, ganske æg
te, pandabjørne, som Køben
havns Zoo fik lov at låne i et
par måneder af den kinesiske
regering som en gave. Ikke
uden sammenhæng med den
danske velvilje over for kine
sernes mineeventyr i Grøn
land, lød det fra eksperterne.
”En overgang skulle pan
daerne vist også til USA, men
så tog præsident Obama lidt
for tæt på Dalai Lama efter
kinesernes smag, og så blev
tilbuddet trukket tilbage,”
griner Ditte Maria Bjerg.
”Tænk, at pandabjørne
sendes rundt i verden på den
måde. Den panda er blevet
en figur, jeg har brugt til at
formidle, hvor fuldstændig
ubegribelig og absurd geopo

litik er. Det er dybeste alvor
og samtidig børnehave på
højt plan.”

Danmarks tid som koloni
magt over Grønland frem til
slutningen af Anden Ver
denskrig er et fint emne for
kunst. Men det er på en måde
også lidt for ”let” bare at
hænge sig i fortiden, mener
Ditte Maria Bjerg. Hvor vi skal
hen, er et vigtigere spørgs
mål, en holdning, som deles
af den yngre del af Grønlands
befolkning.
”De ser på Danmark med
friske øjne og er meget nøg
terne. Her er for eksempel
god og gratis uddannelse,”
siger hun.
Et par af de herboende
grønlandske studerende er
med i stykket. Sammen med
en rigtig ”rockstjerne”, nem
lig én af de fem første skue
spillere, der er uddannet fra
Grønlands Nationalteater,
den langhårede Miké F.
Thomsen (født 1984). Nogle
vil måske genkende ham fra
årets tv-julehilsen, hvor han
var vært sammen med san
gerinden Julie Berthelsen.
I arbejdet med den unge

Åbenbare billeder og
skjulte betydninger

Per Bak Jensen: Skjult. Kurator:
Tanya Lindkvist. Katalog med bidrag
af Mette Sandbye og Ida Marie
Hede Bertelsen. 80 sider, illustreret.
Vises til den 17. maj.
Filminstruktøren Michael
Haneke skabte i 2005 den
psykologiske thriller ”Skjult”
om et fransk ægtepar, der
hjemsøges på den mest sub
tilt bestialske måde af et
ukendt menneske med tråde
til deres fortid. Helt så skæb
netunge er Per Bak Jensens
fotografier ikke, selvom hans
seneste udstilling på Sorø
Kunstmuseum bærer samme
titel som Hanekes film.
Men de to billedmageres
metode er den samme. Det
gælder for både Haneke og
Per Bak Jensen, at de skildrer
en tilsyneladende fuldkom

men genkendelig virkelig
hed, som på trods af den pro
saiske fremtræden rummer
en form for skjult nerve. Det
almindelige, begivenheds
løse, ja ligefrem kedelige i
motivet modsvares af en fler
tydighed, hvor man som be
skuer kan blive i tvivl om,
hvad det egentlig er, man ser.
Per Bak Jensens fotografier er
nøjagtige, detaljerede og
stramme i deres gengivelse af
steder rundt om i den nære
og fjerne verden, men de åb
ner sig for blikket mod ste
dernes skjulte betydning.
Selvom de ganske øjensynligt
er tømte for drama, er de ikke
tømte for atmosfære. Tvært
imod, de fremtræder besjæle
de.
Per Bak Jensen debuterede
som kunstfotograf på kanten
af 1980’erne og dermed den
nyromantiske bølge, der skyl

lede ind over kulturen i ti
året. Her fødtes en ny svær
merisk poesi ud af det, Søren
Ulrik Thomsen kaldte for ”det
blå rum”, og her flængedes
lydbilledet af et orkester, der
kaldte sig Sort Sol. Er Per Bak
Jensen da romantiker? Ikke
nødvendigvis.
Men han er uhyre bevidst
om fotografiets transcende
rende rumligheder. Fotogra
fier afbilder virkeligheden –
og i tilfældet Per Bak Jensen
med en excessiv virkelig
hedstroskab – men de er ikke
lig med virkeligheden, de er
lig med noget andet, måske
det numinøse Andet, som vi
ikke rigtig kan bestemme,
hvad er.

Er Per Bak Jensen da religiøs?
Ikke nødvendigvis. Men han
er uhyre bevidst om fotografi
ets metafysiske kvaliteter, de

her handler om fremtiden,”
slår Ditte Maria Bjerg fast.
Grønlands fremtid ligger
måske begravet i én af de
iskerner og jordprøver, geolo
gerne hiver op.
De kan vise forekomsten af
ædle jordarter, noget, der ik
ke kun bruges i fremstillin
gen af computere og mobilte
lefoner, men også er essen
tielt for udviklingen af bære
dygtig energi, som vi satser
stort på herhjemme, har den
videnskabsnørdede instruk
tør fundet ud af. Men den er
også i udkantsbygden, hvor
en dreng sidder og ønsker sig
trådløst internet, eller hos
den grønlandske studerende
på Københavns Universitet,
der vil ud og erobre verden,
påpeger Ditte Maria Bjerg.
Et godt fremtidigt forhold
mellem grønlænderne og
danskerne kræver som det
mindste, at vi er nysgerrige.
”Jeg tror, mange af os har
billedet af den fordrukne
grønlænder siddende på net
hinden. Men vi skal turde
nærme os nogle andre bille
der. Der er længsler, håb og
drømme, vi slet ikke kender
til.”

2 Der er meget, vi som mennesker skal forsøge at få hold på i tilværelsen og vor opfattelse af den. Det gælder også for Per Bak
Jensen, der hele tiden synes at være på sporet af en mening i den
tilsyneladende meningstømte virkelighed. Her ses værket
”Monolit” fra 2012. – Foto: Fra udstillingen.

Per Bak Jensen har gennem de seneste 30 år markeret
sig som en af landets mest betydningsfulde fotografer.
Sorø Kunstmuseum viser nye og ældre billeder

kunst

grønlandske skuespiller er
Ditte Maria Bjerg ind imellem
stødt på nogle ”indre koloni
ale forhindringer”, som hun
ikke havde set komme.
”Som instruktør kan jeg
godt lide, at mine skuespille
re tør sige mig imod, og siger:
’Sådan synes jeg altså ikke,
det skal være’. Det har Miké
ikke været vant til på natio
nalteatret, og det skabte en
underlig dynamik mellem os.
Men betyder det, at jeg må
bestemme, at han skal sige
mig imod? Vi har arbejdet os
ind på hinanden, men det
har taget tid,” siger hun.
I forestillingen medvirker
også Ditte Maria Bjergs
mand, skuespilleren Morten
Nielsen. Det var ham, der op
rindelig investerede i parrets
hus i Grønland, og da han be
gyndte at tale med Miké F.
Thomsen viste det sig, at Mi
kés slægt faktisk havde ejet
netop det hus gennem gene
rationer. Altså lige indtil dan
skerne kom og opkøbte det.
På den måde fik samspillet
mellem dem også en virkelig
kolonial dimension.
”Det er en understrøm,
men ikke mere end det. Det

og L.A. Ring, og her er vand
fald og huler som hos Per Kir
keby. Per Bak Jensen er foto
graf, men en malerisk foto
graf.

egenskaber ved fotografiet,
der rækker langt ud over og
langt dybere ned, end det til
syneladende åbenbarede.
Ned til det skjulte. Som kriti
keren og fotografiforskeren
Mette Sandbye skriver i sin
glimrende katalogtekst, så
beskæftiger Per Bak Jensen
sig til stadighed i sit fotogra
fiske værk med samspillet
”mellem tomhed og betyd
ning”. I sine fotografier går
han ofte helt tæt på noget,
der umiddelbart ingenting er,

men så alligevel forlenes med
både æstetiske og sært
svangre kvaliteter. Ikke nød
vendigvis uheldsvangre, men
eksistentielt ladede og sind
billedlige kvaliteter.
På Sorø Kunstmuseum kan
man for tiden se 25 af Per Bak
Jensens store fotografier i
museets rå underetage. Foto
grafierne klæder de spartan
ske rum godt med deres på
én gang pointerede saglighed
og kældermørke potentiale af
betydning. Der er otte nye bil

leder og så en række værker
fra de seneste tiår.
En del af værkerne er land
skaber, der trækker på en
lang visuel tradition inden
for dansk landskabsmaleri.
Her er såkaldte ”forgrunds
studier”, som man kender
dem fra romantiske kunstne
re som Johan Th. Lundbye og
Dankvart Dreyer, og her er
symbolistiske stemningsbil
leder, spejlinger og mærkeli
ge skæve snit i verden, som
det kendes fra Johan Rohde

Men Per Bak Jensen er uom
tvisteligt også en nutidig fo
tograf, der også afbilder sce
ner fra den moderne civilisa
tion: et hvidt lynende pla
sticdækken glemt på marken,
store mekanisk bundne og
stablede kuber af hø, en git
terport i en by eller en mono
litisk stele af beton i strand
kanten. Men hele vejen igen
nem lader kunstneren moti
vet op med atmosfære, i kraft
af lyset, i kraft af beskærin
gen, i kraft af tidspunktet –
eksempelvis det tidlige mor
genmørke med dug og tåge
eller den tidlige aftenskum
ring, hvor konturerne sløres.
Han skaber hermed en næ
sten fysisk nærværende for
nemmelse af det materielle
og stoflige, men forskyder
samtidig blikket mod det me
tafysiske og ubegribelige i
disse døgnets og tilværelsens

overgange. Der er meget, vi
som mennesker skal forsøge
at få hold på i tilværelsen og
vor opfattelse af den.
Det gælder også for Per Bak
Jensen, der hele tiden synes
at være på sporet af en me
ning i den tilsyneladende
meningstømte virkelighed,
han fanger i søgeren. I en tid
lig bog med sort-hvide foto
grafier fra København fra
1993 med den karakteristiske
titel ”Stedernes væsen”, skri
ver han poetologisk om sin
praksis: ”Jeg tror vi alle inde
holder ét stort billede, som vi
bærer rundt på, og glimtvis
dukker dele af dette store bil
lede op i vores tanker og ar
bejde. Dette store billede er
summen af den man er, det
man tror på, og den man ger
ne vil være”. På Sorø Kunst
museum kan man følge Per
Bak Jensen på rejsen mod det
store billede, eksistensens
genspejling i den ydre verden
– skjult og dog fundet.
HENRIK WIVEL
kultur@k.dk

