
Titel: Ankomst - Debutudstilling af SIIKU 
Udstillingsperiode: 16. - 18. august, 2018 

Fernisering: 16. august, 17-20 
Sted: Arttra Gallery 

Adresse: Vesterbrogade 171, 1800 Frederiksberg C 
 

Klimakunst vil skabe håb og fællesskab 
 
Kunstprojektet SIIKU debuterer med udstillingen Ankomst hos Arttra Gallery i 
København til august. 
 
Nyt, dansk-grønlandsk kunstprojekt har fokus på klimakrisen med fotografi, lysinstallationer og 
tang, når de debuterer med udstillingen, Ankomst, hos Arttra Gallery i august. 
 
SIIKU er skabt i 2017 af Rasmus Nielsen (f. 1984, Lyngby) og David H. Péronard (f. 1981, 
Nuuk). Navnet er inspireret af det grønlandske ord for is, siku, og dækker over et nyt 
kunstfællesskab, som har fokus på at skabe solidaritet omkring klimaproblematikken og den 
voksende ulighed i verden. 
 
Udstillingen byder på et mangfoldigt 3-dages program af aktiviteter, hvor kunstnere med 
tilknytning til SIIKU optræder. Her kan du møde blandt andre Silja E.K. Henderson og Claus 
Ankersen, når de leverer poesioplæsning, deltage i meditation og få en forskningsbaseret status 
på klimakrisen. 
 
Kunstværkerne kredser om materialernes kontrast og paradoksale forening, når de to kunstnere 
blander digital teknologi som programmerbar LED-lys med organiske materialer som tang og 
ålegræs, og kunstige "new nature" overskudsprodukter, som havplast og båndsalat. 
 
Projektet udspringer af lysten til at skabe et alternativ til den handlingslammende bekymring for 
klodens fremtid, som kunstnerne oplever, og søger at opbygge solidaritet via den symbolske 
forening af kontraster i materialerne i deres fotografi, installations- og lyskunst.  
 
Ankomst er skabt ud fra tankerne i SIIKU-manifestet, som offentliggøres ved samme lejlighed.  
 
Program: 
Torsdag d. 16. august, 17-20: Fernisering, poesioplæsning af Claus Ankersen, offentliggørelse af 
manifest 
Fredag d. 17. august, 16-21: Fredagsbar, poesioplæsning af Silja E.K. Henderson, DJ Kampai Bakas 
Lørdag d. 18. August, 11-16: Meditation og klimatalk  
 
SIIKU: hello@siiku.dk • +45 26832366 / +45 61306410 • www.siiku.dk  
Arttra Gallery v. Jeppe Westrup: info@arttragallery.dk • www.arttragallery.dk 
Vesterbrogade 171 • 1800 Frederiksberg C 
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