
PRESSEMEDDELELSE: 

EN ANDEN VERDEN
VELKOMMEN 

til et kig ind i en anden verden – en verden, der var og dog stadig ER, 
hvis vi ellers vil se, se bagom. 

INGA NORDSLETTA PEDERSEN

Edvard Munch Galleriet 
har den ære at kunne 
præsentere en af de

ældste nulevende
SAMISKE kunstnere

gennem en enestående 
samling af grafiske 

arbejder og billedvævning.

Inga Nordsletta Pedersen – en samisk 
kvindelig kunstner, der er opvokset 
før og under 2. Verdenskrig i Karasjok, 
Finnmark. En tid, der på mange måder 
har været ualmindelig barsk - ikke 
mindst pga af tyskernes brutale 
fremfærd over for civilbefolkningen. 
Husene blev brændt ned, husdyrene 
skudt, og den del af befolkningen, der 
ikke var flygtet op i fjeldene, 
risikerede at blive dræbt. 
Ej heller var det let at være en del af en samisk kultur i Norge på denne tid, 
hvor man bevidst arbejdede på at udslette kulturforskelle. 

Det er på denne baggrund, man skal se Inga Nordsletta Pedersens 
kunstneriske virke. 
I hendes grafik og billedvævning dukker barndomsminder op fra denne 



periode: levet traditionelt dagligliv – på trods. 
Det er en fortællende billedverden, der åbner sig for beskueren – i en lidt 
naivistisk stil. 
Naturen, dyrene, menneskene spiller sammen i en fortsat evig fortælling 
om livets cyklus – fortid, nutid og fremtid vævet sammen – måske som en 
slags påmindelse om de livsprocesser, der nu engang er livet selv. 

Inga Nordsletta Pedersen har gennem sit efterhånden lange liv opnået stor 
kunstnerisk anerkendelse. Hun er således indkøbt af kunstinstitutioner, 
hænger på fornemste plads i Sametinget i Karasjok og er repræsenteret ved 
store internationale udstillinger. 

I Edvard Munch Galleriet på Helnæs Gl. Præstegård er det en særlig 
glæde at byde Inga Nordsletta Pedersen velkommen. Det er en særdeles 
omfangsrig udstilling med denne samiske kunstner. I 2018 tog vi hul på 
et tema om samerne med Kurt Einar Eriksens billeder fra Ishavet. I år – 
2019 - går vi så at sige tilbage til rødderne, til en af de ældste nulevende 
og agtede samekunstnere. 

Galleriet er åbent 
hver weekend 

samt på helligdage
fra kl 13 - 17 

i perioden 
21. april – 10. juni.

Derefter åbent i forbindelse med 
Helnæs Kultur- og Musikforenings arrangementer. 
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