
Anaanaga



Om udstillingen

Anaanaga er et forsøg på at give børn en stemme gennem kunst og kultur. Ord som 
trivsel, omsorg, omsorgssvigt og udsatte børn er voksenord, som taler om børn, ikke 
med børn.

Vi har set på børnetegningerne som udtryk. Det er ikke en udstilling om, hvordan bør-
nene har det, men om hvad de fortæller os om deres liv og deres relationer til omver-
denen. Hvad viser de os med deres tegninger?

Vi får i udstillingen Anaanaga ikke én stemme, men mange forskellige.  Og hvis vi som 
voksne tør kigge godt efter, får vi en eftertænksomhed forærende. 

Der er fortællinger om kærlighed, om tosomhed, om knus og kram, om opmærksom-
hed, om universet, om livet, om drømme, håb, krav og forventninger til, hvad det vil 
sige at have en mor.

Der er også fortællinger om den gode mor. Selvom vi i børnetegningerne ikke møder 
den dårlige mor, så er hun tilstede i sit fravær. Den dårlige mor må være, hvad den 
gode mor ikke er. Med tegningerne kan man også stille spørgsmål til, hvilken rolle har 
en mor, som forbillede, som kvinde, i familien og i forhold til børnene? Og der er flere 
fortællinger endnu.

Børnetegningerne skaber et verdenssyn i en anden højde, end den vi voksne er vant til 
at se børnene fra. 

Træd ind og se, hvad der tegner sig. Velkommen til Anaanaga! 

Til forældrene:
Slå jer ned med jeres børn. Se gennem deres øjne ved at kigge på, hvad de ser. 
Vær nysgerrige. Stil spørgsmål til tegningerne og til hinanden. 



Om Anaanaga-projektet

Anaanaga er et projekt under NAPA – Nordens Institut i Grønland. Med støtte fra Nuuk 
Kunstmuseum, Nunatta Atuagaateqarfia, museerne på kysten samt skoler og børnein-
stitutioner har vi samlet, og samler stadig, børnetegninger ind fra hele Grønland. Børn 
har tegnet ud fra spørgsmålene: Hvad er en anaana, hvad kan en anaana og hvad laver 
man sammen med en anaana?

Vi har fået mange dejlige tegninger ind fra Paaamiut, Uummanaq, Nuuk, Upernavik, 
Kangersuatsiaq, Qasigiannguit,  Kulusuk, Qaanaaq, Kangaatsiaq og håber på at få fra 
endnu flere steder i Grønland.

Ud fra alle disse fantastiske tegninger, har vi sat en udstilling sammen af børnenes 
billeder, udtryk og fortællinger. Udstillingen havde ikke plads til alle tegninger, men alle 
tegninger vil løbende blive vist på Anaanagas Facebookside.
 
Udstillingen er kun begyndelsen… Vi fortsætter med at samle børnetegninger ind, og 
udstillingen skal videre ud i resten af Grønland og i Norden. 

Tegninger kan fortsat sendes til:

NAPA - Nordens Institut i Grønland
Imaneq 21 – box 770
3900 Nuuk




