
Taler ved ferniseringen af udstillingen Grønland – KIMIK, den 25. maj 2019 

 

Åbningstale af Else Fontain, formand for Arsarnerit, den grønlandske forening i 
Næstved: 

 

 
Tak til Næstved Kunstforening for invitationen til fernisering af Grønland - KIMIK. 

 

Jeg hedder Else Fontain. Jeg blev formand for den grønlandske forening Arsarnerit, som 
betyder nordlyset, i januar måned i år. Foreningen Arsarnerit har hjemsted i Næstved. I 
dag har vi ca. 40 medlemmer. 

 
Foreningen Arsarnerits formål er at varetage medlemmernes interesser, såsom: 

  
- Kulturelle sammenkomster - her især fællesspisning af grønlandsk mad 
- Fælles grønlandsk gudstjeneste 
- Fejring af Grønlands nationaldag 
- Dannelse af netværk af personer med tilknytning til og/eller interesse for Grønland 

 
Det var lidt herfra på vegne af Arsanerit. 

 

 

Tale af billedkunstner og tidligere formand for KIMIK Buuti Pedersen: 

 

Tak til Næstved kunstforening for at huse KIMIKs udstilling! 
 
Det er et meget smukt rum I har, fuld af sjæl og kraft. 
 
Vi skal også rette en stor tak til Grønlænderforeningen Neriusaaq for at være her i dag. 
 
Og så er der en speciel tak til Rama King Nash, som havde kontakt med jer. Desværre 
døde han sidste år kun 42 år gammel. Rama boede og arbejdede og har børn i Nuuk. Han 
bragte Mexico og Grønland sammen. Efter han flyttede til Danmark, gjorde han meget for 
at gøre KIMIK synlig her. Og i dag står vi her, fordi Rama og I arrangerede og satte dato 
på udstillingen her. 
 
Vi skal også takke Lisbeth Karline Poulsen for, at hun tog over og havde kontakt til jer om 
alt det praktiske. Jeg skal hilse mange gange fra Lisbeth. Hun ville rigtig gerne være her, 
men er til eksamen i dag. 
 
På grønlandsk betyder kimik kraft - det der betyder noget for os. Det er ikke nødvendigvis 
det, der larmer, der er vores kraft. En af vores styrker er at leve i nuet, at høre stilheden, at 
trække vejret dybt. 



De grønlandske kunstnere i KIMIK hviler nok meget i sig selv, ikke så mærkeligt med 
vores liv. Gå ind i en grønlandsk børnehave og se roen mellem børnene. Hør en samtale 
ved et middagsbord, ingen taler i munden på hinanden. Det kan både være en styrke og 
en svaghed, alt efter hvem du spørger. 
 
Vores natur gør os nok til dem, vi er, og den gør os til de kunstnere, vi er. Og vi er også lidt 
særlige. Vi har et dejligt fællesskab, hvor vi nyder at ses og udstille sammen. At snakke 
sammen og stille og roligt arbejde os fremad mod bedre vilkår for kunsten. 
 
KIMIK er nu i sit 25. år. Vi er i skrivende stund 20 uddannede kunstnere, som arbejder for 
bedre vilkår for kunsten. Tænk jer, her i 2019 har selvstyret ingen indkøbspolitik. Det skal 
vi stadig arbejde for. Vi har i samarbejde med de grønlandske politikere gennemført en 
lovændring, så 1 % af byggesummen ved store byggerier skal bruges til udsmykning. Men 
er det overhovedet blevet implementeret? 
 
Igennem årene har vi haft mange udstillinger. Vi har desværre ikke et fint kunstmuseum at 
udstille i, endnu, men vi drømmer om at kunne se det lyslevende en dag i BIG’s smukke 
arkitektur. Et Grønland i udvikling skal selvfølgelig også have et hus til kunsten. 
 
KIMIK har lige nu en udstilling i Nuuk Kunstmuseum ud over her. Vi har som regel en årlig 
udstilling der, og ud over det er vi også med i Nordisk Kunstforbund. 
 
Vi har udgivet en bog i samarbejde med Milik Publishing. Uden Post Greenland var det 
ikke blevet muligt, for med tillægsfrimærket for KIMIK fik vi endelig mulighed for at 
dokumentere, hvad vi har gået og lavet siden den spæde start i 1993-1995. 
 
Tak til Frank og Annelise og alle jer, der har været praktisk medvirkende til, at udstillingen 
er her i dag. 
 
Som tak overrækker vi jer KIMIKs bog. 
 
 

 


