PRESSEMEDDELELSE
BESTYRELSEN:

Josef Motzfeldt [FORMAND]
Aka Høegh [NÆSTFORMAND]

Grønlands kulturminister udtrykker støtte til Grønlands Nationalgalleri.
På et skypemøde fredag d. 11. december har formanden for bestyrelsen for
Grønlands Nationalgalleri, Josef Motzfeldt, præsenteret Grønlands
kulturminister Naalakkersuisoq Katti Frederiksen for et prospekt om
planerne for det nye nationalgalleri.

Charlotte Ludvigsen
Bjørn Nørgaard
Kristine Spore Kreutzmann
Karsten P. Jensen
Lars Kærulf Møller
Minik Rosing

Bestyrelsen har arbejdet for ideen i en række år og er nu så langt, at den
egentlige fundraising påbegyndes.
Det spektakulære byggeri, tegnet af BIG efter en indbudt nordisk
arkitektkonkurrence i 2011, har fundet sin endelige placering højt på en
klippe for enden af C. E. Janssens vej med vid udsigt over fjorden.
Placeringen markerer et centralt punkt, der binder den gamle kolonihavn og
den historiske bebyggelse sammen med de nye bydele mod nord.
Nuuk kommune har udarbejdet lokalplan for området og bestyrelsen har i
samarbejde med BIG tilpasset både placering og indretning, ligesom der er
blevet foretaget omfattende undersøgelser af klimapåvirkninger.
Det 46 sider store illustrerede prospekt redegør både for målsætning og
strategi for det kommende Nationalgalleri, ligesom det præsenterer
arkitekturen og institutionens drift.
Projektet arbejder med en finansieringsramme på ca. 200 mio. kr som man
håber at opnå støtte til fra både nationale og internationale fonde og
sponsorer.
Kulturministeren udtrykte stor interesse for projektet og bekræftede det
tilsagn som Naalakkersuisut ligesom Kommuneqarfik Sermersooq har
afgivet om støtte til Nationalgalleriets drift.
På den baggrund glæder bestyrelsen sig nu til at igangsætte fundraising.
Man håber, at det egentlige byggeri kan igangsættes i 2022 og at
Nationalgalleriet vil kunne slå dørene op for publikum i sensommeren 2025.

NUNAATTA
EQQUMIITSULIANIK
SAQQUMMERSITSIVIA

GER-nr: 0030180747
Bankkontonr: 6471 1652459

Yderligere information kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformanden
Josef Motzfeldt på tlf.:
+299 55 76 41

Prospektet, der vedhæftes som pdf og kan rekvireres i trykt form ved
henvendelse til Elly Hauge på elly.hauge@gmail.com
Illustrationer fra prospektet kan anvendes frit i forbindelse med omtale af
Nationalgalleriet.
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