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TIKKILI PJETTURSSON
- MED UUMMANNAQ I HJERTET -



TIKKILI PJETTURSSON

Mennesket og kunstneren

Tikkili er født i Niaqornat den 5. august 
1957, som den ældste af en søskendeflok 
på fem drenge. Han kunne allerede som 
5-årig læse voksenbøger på grønlandsk, 
men var også særdeles kreativt anlagt og 
usædvanlig god til at tegne. Han startede 
i 1. klasse på skolen i Niaqornat. Men som 
led i G-60 politikken (assimilliering) beslut-
tede de danske skolemyndigheder at sær-
ligt dygtige børn skulle flyttes til de større 
byskoler, hvor der var lærere med bedre 
faglig uddannelse.

Efter realskolen brændte Tikkili for at blive 
maler, men familien mente, at der ikke var 
nogen fremtid i det, så derfor begyndte 

han på teleskolen i Qaqortog. Tikkili færdiggjorde aldrig uddannelsen, men 
købte i stedet en enkeltbillet til Danmark. Efter 5 år vendte han tilbage til 
Uummannaq, hvor hans kunstneriske virke fandt sin begyndelse. Dette var i 
slutningen af 1990erne og hang sammen med at Uummannaqs daværende 
borgmester, Jens-Lars Fleischer, bad Tikkili om at portrættere de forhenvæ-
rende borgmestre i kommunen. Det er først her, at Tikkili anskaffer sig akryl-
farver og pensler, og herefter tager arbejdet med maleriet for alvor fart.

Tikkili har ikke nogen kunstnerisk uddannelse med i rygsækken og var i star-
ten meget usikker på, om han magtede opgaven med borgmester-portræt-
terne. Heldigvis besluttede han sig for at lave et forsøg, hvor han malede 
et særdeles vellykket portræt af Elisabannguaq Johansen efter et fotografi. 
Denne succesoplevelse gav Tikkili mod til at takke ja til opgaven. Heref-
ter tog det for alvor fart med bestillingsarbejde af malerier til KANUKOKA 
(Kommunernes Landsforening i Grønland), Det Grønlandske Selvstyre, re-
gentparret og mange, mange flere.

Kajakroer ved aftentide



MED UUMMANNAQ I HJERTET

Portrætmalerierne satte gang i Tikkilis kunstneriske aktivitet med pensler 
og akrylmaling. Men han gav sig hurtigt til at eksperimentere med det sur-
realistiske maleri, hvor han hentede stor inspiration fra Salvador Dali, og det 
blev hurtigt hans foretrukne stil.

Igennem hele hans karriere som kunstner var det dog hans naturalistiske 
malerier af den grønlandske natur, flora og fauna, som blev hans økono-
miske grundlag. Tikkili maler med andre ord naturalistisk for have noget at 
leve af, mens det surrealistiske er mere lystbetonet.

Tikkili maler, hvad han finder glæde ved, og det er primært den grønlandske 
natur. Hans foretrukne motiv er efterårslandskabet, hvor lyset, jordens og 
efterårets farver går op i en højere enhed.



Grønlandsk vandreuds� lling
Tikkili Pjett ursson, maleri og print

Indbydelse ti l fernisering

lørdag d. 14. marts 2020 kl. 13 - 17

Udsti llingen er kurateret af Erik Torm
som også viser grønlandsk kunsthåndværk

Desuden indbyder vi ti l Grønlandsk Aft en

ti rsdag d. 17 marts kl. 19

Havets moder, Sassuma Arnaa og Kaassassuk, Den forældreløse - to nye 
animati onsfi lm og en fortælling om myternes betydning for børn og unge 
i Uummannaq.

Erik Torm præsenterer de to animati onsfi lm, som er produceret af Per-
lefi lm i samarbejde med børnene på børnehjemmet i Uummannaq og 
fortæller om myternes betydning for dannelse, opdragelse og kunst i nu-
ti dens Grønland.

Pris for denne aft en inkl. kaff e og kage kr. 50,-

Evt. støtt e ti l børnehjemmet kan indbetales ti l konto 6471 - 0004781969

med venlig hilsen

Jytt e Sørensen

DRAGEHØJ KUNSTFORENING PÅ

Kalkerupvej 15, Fensmark, 4684 Holmegaard
Åben: Torsdag - søndag kl. 13-17

Tlf. + 45 5554 6780  gallerie-dragehoej.dk
NB: Husk kaff en i vores hyggelige kaff estue


