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Endelig genudgives Qunerseeq Rosings dejlige billedbog fra 2005. Bogen indeholder en lang række af
Qunerseeq Rosings uforlignelige fotografier fra 1959 til 1992. Hovedparten af disse billeder er taget i

Ammassalik-distriktet, hvor Qunerseeq tilbragte en del af sin barndom. Hun hentede stor inspiration i Jette
Bangs berømte billeder fra Grønland, og det var da også Jette Bang, som gjorde Danmark og resten af verden

opmærksom på, at der fandtes en særdeles kompetent fotograf i Grønland.

Qunerseeqs force er portrætfotos - vel at mærke ikke opstillede atelierfotos, hvor de fotograferede personer
poserer i deres bedste kluns - men tværtimod billeder, hvor ´rigtige mennesker´ skildres i deres dagligdag,

midt i deres mange gøremål for at få tilværelsen til at hænge sammen.

Billedkvaliteten i bogen er betydeligt forbedret siden første udgaven i 2005.

Bogens tekst er på dansk, grønlandsk og engelsk.
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