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OMTALE
Af Mette Larsen

 Hollænderhallens svømmehal i Store Mag-
leby står tom. Det har den gjort længe, og 
når man træder ind i bademesterkontoret, 
ses der med det samme 
en stor, synlig reparation 
på væggen af et hul fra 
tømreren, der kom til at 
slå forkert, da motions-
centret for nyligt skulle 
omdannes. Inde i svøm-
mehallen står de afspær-
rede bassiner begge 
tømt for vand, hvilket 
gør det muligt at gå ned 
ad trappen med tøj på 
og fire sig ned langs fal-
det ved hjælp af et tov til 
den dybe ende, så man 
lige pludseligt befin-
der sig fire meter under 
gulvhøjde...

 Her er temmeligt 
koldt, og det bliver ret 
smukt, når REfleksioner 
i marts rykker ind med 
deres første stedspeci-
fikke udstilling TØRST 
af lydkunstneren Jacob 
Kirkegaard. Små højt-
talere vil være placeret 
i skvulperenden for at 
frembringe en boblende 
lydlig vandoverflade, 
mens underjordiske brus 
vil strømme fra bassinets dybe ende. Kirkega-
ard bruger tidligere optagelser fra islandske 
geyserområder, og når man spørger ham 
om intentionen bag, er svaret: ”Med lydin-
stallationen TØRST vil jeg genskabe en aktiv 

islandsk vulkansk geyser [...]. Både en geyser 
og en svømmehal er jordens bassin og refe-
rerer til vand. Tanken er at konvertere den fal-

defærdige svømmehal uden vand i bassinet 
til et af jordens essentielle naturkraftcentre, 
hvis energi netop består af vand og damp.” 
Det bliver med andre ord en totaloplevelse af 
islandsk geyser midt i Hollænderhallen.

Hvem er Jacob Kirkegaard?
Går man ind på Kirkegaards hjemmeside, fo-
nik.dk, dukker der et langt cv op med hvad 

han har lavet siden af-
gangen fra Medieakade-
miet, Köln i 2005. Reso-
nans, tid og lyd er de tre 
hjørnestene i Kirkegaards 
værkpraksis, der ligesom 
i TØRST løber som en rød 
tråd igennem arbejdet; 
et værk som eksempelvis 
Ravine (2006) forsøgte at 
finde skovnymfen Ekko 
fra Ovids Metamorfoser 
ved at placere mikrofon 
og højttaler mod en klip-
pevæg i Turino i Italien, 
hvorved lag af ekko fra 
stenen blev kastet tilbage 
i det uendelige. Et andet 
værk, Zone(2006), bragte 
Tjernobyl ind i Holmens 
Kirke ved at afspille lyd-
værket AION(2006), som 
består af optagelser fra 
fire forladte rum i det ra-
dioaktive- og eksklude-
rede område. Derudover 
tæller listen en masse 
udstillinger i ind- og ud-
land, fem CD-udgivelser, 
samt en nominering til 
Nordisk Råds Musikpris i 

2012 for sidstnævnte.

REfleksioner
Det med at bringe elementer fra et øde og 
menneskeforladt område ind i en galleri-

REfleksioner er Dragørs nye forening for samtidskunst. Foreningen har fået til-
ladelse til at bruge en lukket svømmehal på Sydamager som midlertidigt pop-

up projektrum til lydinstallationen TØRST af Jakob Kirkegaard, og Magasinet 
Kunst er taget til byen for at høre om det.
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Geyerfoto fra Island taget af Jacob Kirkegaard. På side 62: Jacob Kirkegaard i bassinet.

kontekst er noget den amerikanske kunstner 
Robert Smithson anvendte i sin kunstpraksis 
op gennem 1960-70’erne. Smithson spandt 
sit teoretiske fundament op på polariserin-
gen mellem et site (sted) som for eksempel 
en mine og et non-site (ikke-sted), det vil sige 
fragmenter fra sitet, hvilket i dette tilfælde 
kunne være en minesten. Ved at reinstallere 
den i et galleri, løsrev fragmentet sig fra dets 
oprindelige kontekst og blev transformeret 
til non-site - minestenen var ikke længere site, 
men pegede tilbage til dets oprindelsessted 
på samme måde som forholdet mellem spejl 
og refleksion.

 Wastelands kaldte han de steder, der før-
hen havde en funktion, men af den ene eller 
anden årsag nu lå øde hen, og et wasteland 
som den forladte svømmehal i Store Magleby 
kommer qua TØRST til at pege tilbage på 
de islandske geysere igennem site-nonsite-
dialektikken. Samtidigt rekontekstualiseres 
Kirkegaards geyseroptagelser også, hvilket 
giver svømmehallen en midlertidig sted-
identitet. 

  Bybilledet i Dragør med gadespejle og 
vejrhaner og beliggenheden ved vandet er 
også kendetegnet ved refleksioner. Det er 
alle disse forskellige genspejlinger af byen 
og aflejringer af de økonomiske udfordringer 

i landskabet, samt Smithsons tanker om site 
og nonsite, der har lagt navn til REfleksioner, 
som er Dragørs nye forening for samtids-
kunst. Og ja, det er en forening, af den slags 
der køres af en bestyrelse og har medlemmer, 
og som arrangerer medlemsaktiviteter for 
børn og voksne. I kraft af sin status som non-
profit organisation er det også et ønske om 
at tænke frivillighed ind i projekterne for der-
ved at engagere Dragørs borgere til en aktiv 
deltagelse i kommunens kunst- og kulturliv 
og forhåbentligt også trække folk til, der bor 
udenfor kommunegrænsen. 

 Initiativtageren til foreningen er freelance-
kurator og mag.art. i kunsthistorie, Annette 
Lindroos. Hun har tidligere erfaring fra blandt 
andet Kunstforeningen Gl. Strand,  Statens 
Museum for Kunst og forskellige udstillings-
sammenhænge. En langsigtet plan går på at 
invitere 20-25 samtidskunstnere til Dragør 
i en sommerperiode, hvor et tidligere op-
marchfelt på havnen, Dragør Fort og en stor 
græsplæne er i kikkerten. Det er alle steder, 
der ligesom Hollænderhallen bare ligger der 
i landskabet - som wastelands - og afspejler 
fortiden: en hedengangen færge til Sverige, 
forsvar mod fjendtlige bombardementer og 
en tidligere losseplads, og de er ”ubenyttet 
potentiale” som Lindroos selv betegner dem, 

”en masse sprækker, som det er oplagt at vise 
samtidskunst i.”

TØRST – stedspecifik lydinstallation af 
Jacob Kirkegaard
Udstillingen kan opleves indtil 1. april 
(2. påskedag), Åbningstider onsdag-tordag 
15-20, lørdag-søndag 12-17
Adresse Hollænderhallen, Halvejen 3, 
2791 Dragør
Kontakt info@lindroos.dk
Offentlig transport Bus 35 og bus 350S

Facebook www.facebook.com/refleksioner


