nerdreng blandt indianere
»Gr0nlandsopholdet beted, at jeg underviste og arbejdede inden for billedkunst. Det affodte igen en
udstillingsvirksomhed
i
mange lande og begyndende fotografisk virke isser inden for inuit-eskimoiske
kunstnere og kunstgenstande. Jeg begyndte desuden
at arbejde med bogen "Sjael
gor dig Smuk", der oversaettes til en raekke fremmede
sprog,« siger Ole Jorgensen, som ogsa har vaeret manager og informationschef
pa Tukat-Teatret (Den gronlandske Skuespilskole) i
Fjaltring ved siden af T u skaer. Han har produceret
en plancheudstilling om
inuit-eskimoerne, der er
solgt til Canada, Frankrig,
Holland, Sverige, Norge og
Finland.
Han har tillige produceret
og importeret film.

Ophold hos indianerne
1980 blev aret, da han
kom i kontakt med indianerne.
»Jeg var inviteret som observator til det fjerde Russel-Tribunal i Rotterdam,
der behandlede indianernes
rettigheder i Nord-Syd- og
Mellemamerika samt andre
etniske minoriteters situation under den sakaldte civilisations
hastige
fremmarch. Det blev til flere rejser og ophold hos indianerne. Herunder bekendtskabet med cederfolket, der
trods syv hovedgrupper
med forskelligt sprog har
meget til faelles. De levede
af jagt og fiskeri pa havet og
floderne, forst og fremmest
laksefangst, midt i hjertet af
cedertrasets frodige vaekst.
»I mytologien voksede
cedertraeet ind i himlen
som selve jordens akse. I
hverdagen var det uundvaerligt til fremstilling af
samfundets materielle goder,« siger Ole Jorgensen.
»Pa mindre end 150 ar skulle nord-vestkyst-indianerne
opleve og gennemleve overgangen fra jsegersamfund
til et hojt specialiseret industrisamfund. I kolvandet
fulgte sygdomme, spiritusmisbrug og skydevaben,
der tilsammen truede med
at udrydde den oprindelige
befolkning. Men nu er billedet heldigvis vendt.»
Pa Tuskaer kan publikum
bl. a. se cederfolkets totem-

"Nomaden". "sig0jneren' og i dag udstillingsarrang0ren
drceberhvalsktdptur.

paele. Den naere forbindelse
mellem natur, dyr og menneske dominerede savel det
sociale som spirituelle liv

hos alle nord-vestkyst-folk,
mest storslaet udmontet i
de fantastiske paele, der
kunne vaere over 60 fod hoj-

Ole J0rgensen

med en

re, dekoreret og udskaret
med fugle og dyr og maerkelige uigenkendelige skabninger.

