Udstilling: Red Snow - Ice In Motion
Udstilling inspireret af hvordan klimaet ændrer sig i norden af grønlandske,
islandske, færørske, danske og norske kunstnere.
Udstilling - Workshop – Festligt folkemøde.

Udstilling i Katuaq, 9.-30. oktober 2014. Fernisering/åbning den 11.
oktober kl. 16.
Rød sne – is I bevægelse. Vi er en gruppe mennesker som bor på Grønland,
Island, Færøerne, i Norge og Danmark og vi er alle optaget af naturen, af kultur,
af klima og af klimaforandringer. Vi ser naturen omkring os forandre sig og vi
tænker på hvad der sker med mennesker og dyr når nu klimaet ændrer sig.
Vi er optaget af hvordan vi behandler vor natur, vor jord. Denne jord som giver
os luft, vand, ild og føde og som vi må behandle så de næste generationer også
kan have et godt liv.
I Norden ser vi hvordan klimaet ændrer sig, noget sker naturligt og noget er
påvirket af hvordan vi mennesker lever. Vi vil, ved hjælp af videnskab, vise
noget om hvordan vi kan registrere ændringer i naturen. Hvad sker der med de
arktiske isbræer i disse år? Hvordan påvirkes landskab, planteliv og
livsbetingelser af klimaændringer og hvordan kan vi mennesker forholde os til
disse forandringer?
Vi blander videnskab og kunst. Videnskab som viser konkrete observationer og
data og kunst som fantaserer omkring is, is i bevægelse, kulturen i udvikling og
mennesket midt i denne forandringstid. Vi hører musik som er en blanding af de
nordiske folketoner, lyde fra naturen og moderne kompositioner.
Liste over deltagere RED SNOW – ICE IN MOTION
Bente Elisabeth Endresen. Projektleder og billedkunstner.
Nordnorge/Danmark. Email:
benteelisabeth777@gmail.com www.benteelisabeth.dk
Magnús Pálsson Skulptør, lydpoet og performer. Email: mp08@simnet.is
http://www.artmuseum.is/desktopdefault.aspx/tabid-2185/3362_read-35987/
Ragnhildur Stefansdottir. Skulptør. Island. Email: raggafow@simnet.is
http://umm.is/UMMIS/Listamenn/Listamadur/349
Kristín Reynisdottir. Skulptur, billedkunst og installation. Island. Email:
kristinreynisart@gmail.com www.this.is/kristin
Julia Pars. Billedkunstner. Grønland. Email:
julia@katuaq.gl www.juliapars.com
Pauline Motzfeldt. Sanger, korleder, fortæller, trommedanser og
trommesanger. Grønland/Danmark. Email: p.motzfeldt@tdcadsl.dk
Kristian Blak. Musiker. Færøerne. Email:
kristianb@tutl.com http://www.kristianblak.com/

Professor Helgi Björnsson. Glaciolog. Forfatter til Jöklar á Íslandi. Reykjavik
Universitet, Island.
Professor Þora Ellen Thorhallsdottir. Botaniker. Forsker i arktisk flora og
tundra bevoksning. Reykjavik Universitet. Island
Lektor Erik Thomsen. Palæontolog. Klimaet under seneste istid på Grønland.
Aarhus Universitet. Danmark
Professor Tine Lander Rasmussen. Geolog. Sedimentboringer ved
Spitsbergen. Tromsø Universitet. Norge
Dr. Monica Kristensen. Polarfarer, glaciolog, meteorolog, krimiforfatter.
Forsker i klima og polarområdet.
http://en.wikipedia.org/wiki/Monica_Kristensen_Sol%C3%A5s Norge.
Jon Proppe. Kunsthistoriker. Island.
- See more at: http://www.katuaq.gl/da/Udstillinger/Red-snow---Ice-inmotion#sthash.WLLleGUJ.dpuf

