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Bag en mur af is Henrik Saxgren Hent PDF Forlaget skriver: Hvordan ser livet ud i en lille grønlandsk bygd,
når dens eksistens er truet af fraflytning? Henrik Saxgren, en af Danmarks fineste fotografer, har skabt et

portræt af bygden Ilimanaq ved Isfjordens udmunding i Diskobugten. Han har besøgt området på alle årstider
og fotograferet det daglige liv i bygden, været med på rensdyrjagt og sommerfiskeri efter ørreder. Han har
drukket kaffe med de ældre og ladet sig fascinere af det korte tidsspænd i den grønlandske kultur mellem
gamle dage og nu – og de helt andre, ufattelige tidsmæssige dimensioner i naturen: ”Disse tidsmæssige

paradokser stødte jeg ind i igen og igen under mine otte besøg. Det skabte rum for nye tanker at være et sted,
hvor ikke bare tiden var spændt ud, men hvor næsten alle elementer var spændt ud mellem yderligheder: lyset

og mørket – solen og månen – dagen og natten – varmen og kulden.”
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