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Ole Jorgensen ved portraet-fotografier af gamle inuitter fra 1922.
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Succesfuld udstilling
om de gamle folkeslag
Inuit-udstilling i Toldkammeret, lavet af »Skorpe-barnet« Ole J0rgensen
HELSING0R: Da Ole Jorgensen i 1950'erne gik i
skole pa Det kgl. Opfostringshus, var han meget
optaget af at lege indianer
i skovene i Hellebaek. Efter
siden at have boet rundt
om i verden hos indianere
og inuitter er han nu vendt
tilbage til Helsingor med
en udstilling om eskimoer
i Grenland, Canada og
Alaska. Udstillingen • S,j;vl
gor dig smak«abnede i gar
i Kulturhuset Toldkammeret.
Gennem fotografier og
genstande viser udstillingen inuitternes andelige
kultur med deres myter,
livssyn, trommedanse, sange, digtning, masker og tegninger.
48-arige Ole J0rgensen,
der er paaredansk og f0dt pa
N0rrebro, begyndte at interessere sig for de oprindelige folkeslags kultur allerede i 1960'erne.
- Jeg var inviteret til A-

frika af en h0vding i Nigeria
for at undervise i keramik,
men sa br0d krigen i Biafra
ud, og jeg rejste i stedet til
Gr0nland, fortaaller Ole J0rgensen.
Pa Gr0nland, hvor han
boede i fern ar, beskaeftigede han sig mest med at
fotografere, men underviste ogsa. Ud af opholdet
kom bogen »SJEB1 g0r

dig

smuk«, som ogsa danner
grundlag for udstillingen.
Den har i mange ar vaeret
udsolgt, men genudgives
sandsynligvis i ar i en ny
udgave.
Efter Gr0nlands-opholdet har Ole J0rgensen i ti ar
fungeret som fotograf og
PR-chef for det gr0nlandske T u k a k ' Teater i Fjaltring i Nordvestjylland.
Han har ogsa levet sammen med flere indianerstammer i U S A og deltaget i
medicinmaendenes
ceremonier og soldanse.
De mange ar sammen

med indianere og inuitter
har ikke gjort Ole J0rgensen til indianer.
- Jeg f0ler mig mere
dansk ved at have dykket
ned i deres kultur, siger
han.
T i l gengaeld har hans store kendskab til de oprindelige folk givet ham en kolossal respekt for deres kulturer.
- Form&let med udstillingen er at fa folk til at
respektere de fremmede
kulturer. Hvis v i skal overleve, er det n0dvendigt, at
vi respekterer hinanden, siger Ole J0rgensen.
- De kan for eksempel
laere os noget om den 0kologiske balance.
Ole J0rgensen mener specielt, det er vigtigt at informere om de oprindelige folkeslag, nu da hele verden i
ar fejrer 500-aret for Columbus' opdagelse af Amerika.
- Det er vigtigt som alternativ at fokusere pa,

hvordan det er gaet med de
oprindelige folk.
Udstillingen kommer til
Toldkammeret efter med
stor succes at have vaeret
vist i U S A , Canada, Frankring, Holland, Norge, Sverige, Finland og senest i
Tjekkoslovakiet. F r a Helsing0r skal den igen til
Tjekkoslovakiet,
derefter
til Ungarn og Spanien.
Ole J0rgensen har ikke
vaeret i Helsing0r, siden
han i sin barndom gik pa
»Skorpeskolen«.
- Jeg var meget glad for
at ga der og derfor ogsa glad
for nu at vise udstillingen i
Helsing0r, siger han.
- Maske stammer min
optagethed af de oprindelige folk fra dengang, jeg gik
pa kostskolen og legede indianer i skoven.
I Kulturhuset Toldkammeret kan udstillingen ses
indtil den 6. februar. nis

