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REFLEKSIONER er en nonprofit organisation for samtidskunst stiftet i 
2012. Organisationen, der har base i Dragør, kuraterer kunstudstillinger 
og afholder events, kunstnersamtaler og kunstture for medlemmer samt 
udvikler kreative workshops for børn. REFLEKSIONER ønsker at fremme 
samarbejdet mellem kulturinstitutioner, skoler, kommune, turisme og 
erhverv. 

PROJEKTER
REFLEKSIONER debuterede i 2012 med Jacob Kirkegaards lydinstallation 
TØRST i Dragørs tørlagte svømmehal. Udstillingen havde 6 gæster hvert 
kvarter, tiltrak besøgende fra nær og fjern og inspirerede lydkunstfestival-
len “Spot” der efterfølgende afholdt en række koncerter i dybet. I 2014    
vistes sommerudstillingen REFLEX med 10 kunstværker på havnen, fortet 
og stranden, herunder den spektakulære 7 meter høje skulptur Kuglen af 
OP Arkitekter. Kuglen var opført på fredet område og kunne opleves et 
helt Dragørår frem til 2015, hvor dispensationen ophørte. Skulpturen var 
populær hos børn som gamle og var et yndet fotoobjekt, men var også 
genstand for debat på de sociale medier.

WASTELANDS
REFLEKSIONER er optaget af wastelands. Wastelands er steder, der enten 
har eller er på vej til at miste sin oprindelige funktion. Fortet og stejleplad-
sen ved skurbyen samt det tidligere færgeareal på havnen er eksempler på 
wastelands. Ligeledes repræsenterer de store inddæmmede græsarealer 
og de naturligt ophobede strandenge et ´overskudslandskab´, der kiler 

sig ind mellem vand og by. At der tillige har været losseplads på flere af de 
områder som vi indtager som udstillingssted fx ved “Gåserepublikken” og 
badehotellet giver begrebet `waste ´ en flertydig dimension. 

REFLEKSIONER ønsker at udforske Dragør ved at zoome ind på de forskel-
lige wastelands som vi mener har refleksens potentiale. Vi inviterer pro-
fessionelle billedkunstnere til at lave nye stedrelaterede værker til Dragør 
i ønsket om at kaste nye blikke på det velkendte og tilbyde en alternativ 
historieformidling for byens borgere og kulturturister. Vi vil invitere besø-
gende ind i samtidskunstens rum og mellemrum og hvem ved, måske brin-
ger det os et andet sted hen?

HVORFOR REFLEX?
Titlen på vores kunstprogram refererer til Dragørs mange genspejlinger 
fra himmel og hav, fra de mange gadespejle i den gamle by til lysene fra fly 
og skibstrafik ved nattetid, der insisterer på en verden udenfor. Ligeledes 
er den snart 500 år latente strid mellem fiskere og skippere i Dragør og 
hollændere på gårdene i St. Magleby - der ofte har blændet for dialog - ind-
tænkt. 

Titlen refererer også til refleksen, som et billede på dens evne til at kaste 
lyset flerfoldigt tilbage. Tilstedeværelsen af en refleks i mørket gør, vel at 
mærke hvis man lyser på den, opmærksom på ting eller fænomener og sen-
der lyset tilbage afhængig af betragterens position. Ligesom en refleks kan 
samtidskunst også bidrage til at udvide synsperspektivet og ligesom reflek-
sens brudte flader vil alle betragterpositioner i forhold til aflæsningen af et 
værk være individuelle og ligeværdige. Det internationale X i skrivemåden 
er for at illustrere, at det er i krydsfelter nye positioner og refleksioner kan 
opstå.

Haslund arbejder i et krydsfelt mellem skulptur, installation og perfor-
mance og kombinerer elementer fra popkultur, performance art, litteratur 
og musik i en multifacetteret kunstnerisk praksis. Via skiftende strategier 
undersøger Haslunds værker, hvordan idéer, identitet og sociale hierarkier 
er intimt forbundne med og vedvarende forhandles via kropslig gestik, 
ritualer, socialt design og iscenesættelsen af vores fysiske omgivelser. I sine 
performances inkorporerer hun ofte biografiske elementer fra sin opvækst 
i Vestjylland, gerne med et humoristisk islæt, foruden elementer fra kendte 
og mindre kendte kunstneres og performeres liv. I kraft af sin interesse for 
fysikalitet i forhold til sociale rum og øjeblikkets aktualitet opbygges eller 
performes hendes værker sjældent på identisk vis to gange, men udvikles i 
stedet lokalt eller tilpasses nye lokationer i dialog med den givne kontekst.

Haslund har været involveret i flere internationale samarbejder og havde 
i 2014 et Artist in Residence via Statens Kunstfond i det internationale 
residency-program ISCP i New York City.

Molly Haslund er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi (2000-2005) 
og Glasgow School of Art (MFA, 2003-2005).

Teksten er fra kunstnerens hjemmeside: www.mollyhaslund.com
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Ofte konstruerer jeg et virkeligt, men morsomt og absurd 
univers i mine værker og performances. Gennem disse 
skildrer jeg glæder og konflikter i de paradokser, der findes 
i almindelige objekter og situationer, i kulturelle ritualer, 
musik og popkultur. Gennem konstruerede udfordringer 
og personlige udsagn skaber jeg nye poetiske forståelser 
og visuelle tableauer der indholder glædefuld melankoli.

mailto:info@refleksioner.org
www.mollyhaslund.com
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HISTORIER I `OVERSKUD´                                                                                                               
Med REFLEKSIONERs kunstprogram i år, REFLEX 16, har vi ønsket at introducere 
Dragør for et nyt kunstnerisk format. Vi har gennem en årrække fulgt den danske 
kunstner Molly Haslunds praksis og valgt at invitere hende til at udvikle en ny sted-
relateret performance. Når kunstnere besøger vores by på researchture peger vi 
på paradokser og historier i `overskud´, som vi ud fra et kuratorisk og kunstnerisk 
perspektiv synes har potentiale til at blive genbearbejdet. Vi er derfor glade for at 
kunne præsentere performancen GHOST TENT, hvis afsæt er Arne Jacobsens he-
dengangne modernistiske badeetablissement, der blev opført på strandengene syd 
for byen i 1930´erne og hvis skæbne udfoldedes under komplekse omstændigheder.

PERFORMANCE SOM KUNSTNERISK GREB                                                                        
Som kunstart er performance en hybrid mellem kunst og teater og eksperimente-
rende i indhold og udtryk med brug af virkemidler som eksempelvis humor, sarkas-
me, poesi og psykologi. Performeren kan gøre brug af bevægelse, ord, lyd, fysiske og 
visuelle elementer ligesom kostumer kan være et vigtigt visuelt og narrativt aspekt. 
Performeren agerer ofte i tæt samspil med publikum. Som til en koncert eller en tea-
terforestilling udfoldes en performance indenfor en begrænset tidsramme, men op-
føres ofte én eller ganske få gange. Dette gør formatet eksklusivt for et begrænset 
publikum og dets flygtighed indfanges som regel via foto- og video-dokumentation. 
De performative kunstneriske strategier, der er opstået i kølvandet på avantgarden, 
har et fælles formål dels ved at skærpe publikums sanser og dels udfordre samfun-
dets normer. En samfundsmæssig kritik kan derfor hyppigt ses indlejret i performan-
cekunstens dna.

IMPROVISATION OG UFORUDSIGELIGHED                                                                                   
Ligesom flere af Molly Haslunds andre værker er GHOST TENT en deltagerbaseret 
performance. Haslunds overvejelser og konkrete objekter, der er produceret til lejlig-
heden, er kendte på forhånd, men selve værket skabes først i mødet med publikum. 
Samspillet med publikum og vind og vejr vil være af afgørende betydning for proces-
sen og oplevelsen. Men hvad sker der hvis publikum udebliver eller er fåtalligt? Eller 
ikke ønsker at deltage, men blot iagttage? Denne uforudsigelighed ligger latent i 
performancens væsen og udfordrer både publikums forventninger og kunstnerens 
evne til improvisation. 

DEN HVIDE BY SOM FREMMEDELEMENT                                                                                 
GHOST TENT er en erindringscollage skabt på baggrund af research omkring ikke 
længere eksisterende eller ikke-synlige rum og bygninger i Dragør. Centralt er Arne 
Jacobsens badeetablissement, der blev opført i 1933 og på beyndtes nedrivning i  
1944, mens arkitekten opholdt sig som jødisk flygtning i Sverige. 

Allerede fra 1890´erne har Dragør været landliggerkommune, hvor sommergæster 
har opholdt sig midlertidigt hos private, i sommerboliger og teltlejre. Beliggenheden 
mod Øresund fik i begyndelsen af 1930´erne et pengestærkt konsortium til at tænke 
visionært for at tiltrække flere dagsturister og da `den hvide by´, som badeetab-
lissementet blev kaldt i folkemunde, opførtes, blev det markedsført som Nordens 
største med plads til 8.000 badegæster. Det spektakulære byggeri var helt i trit med 
tidens øgede fokus på hygiejne, frisk luft, udeliv og fritid. Jacobsen tegnede restau-
rant, omklædningsfaciliteter, paddehatteformet udstrækningsplateau, ishus samt 
administrationsbygning med det karakteristiske 22 meter høje udsigtstårn. Også 
danse- og brydeplads, boder, teltlejre og små omklædningstelte var sammen med 
glade badegæster en del af det visuelle billede. Alle muligheder for at styrke fælles-
skabet og byens brand var til stede, eller var det?

GHOST TENT - PERFORMANCE AF MOLLY HASLUND                                     
ERINDRINGSCOLLAGE AF IKKE-SYNLIG RUM I DRAGØR
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Den hvide by blev af mange lokale opfattet som et fremmedelement både arkitek-
tonisk og kommercielt, og indvarslede interessekonflikter, fordi projektet trængte 
sig ind på andres territorier. Således kan man læse i lokalhistorisk materiale, at          
”Foreningen Dragørs Fremme” der var i færd med at anlægge en strandpark syd for 
byen, så sig nødsaget til at standse sit  byforskønnelsesprojekt ligesom blegerne 
måtte finde andre områder at blege lærred på. Der var ballade om badebroer med et 
konkurrerende strandbad og den lave vandstand, der betød at man skulle gå langt ud 
for at få en dukkert, var heller ikke ligefrem et ønskescenarium for badegæsterne.

Med 2. verdenskrigs ankomst kilede en ond tunge sig ind. Justitsministeriet forbød 
telte i offentligt rum i 1940 fordi de kunne forveksles med soldaterlejre. Infrastruk-
turen og adgangsforholdene blev forringet og konsortiet havde formentlig grundet 
rationeringstider vanskeligt ved at udleje boderne. Det blev badeetablissementets 
endeligt og en anekdote fortæller, at Jacobsen destruerede sine tegninger i vrede. 

TAVS DEMONSTRATION                                                                                                                           
I sin performance trækker Haslund tråde til Dragørs badelivskultur, til midlertidige 
rum som fx omklædningstelte, flygtninge- og krigslejre, samt fra nyere tid kunstvær-
ket `Kuglen´(2014). Også ikke-synlige rum som fx det private udlejningsfænomen 
Airbnb får en kommentar med på vejen. GHOST TENT begynder ved lokalarkivet, 
som har været kunstnerens researchbase, og alle deltagere fortsætter i procession 
til `Cirkuspladsen´ i området hvor det oprindelige badeetablissement var opført. 
Her vil Haslund med sine to medperformere gennem forskellige acts i interaktion 
med publikum forsøge at genskabe disse bygninger skulpturelt med bannervægge ud 
fra en skitse af Jacobsen fra 1932.

De visuelle elementer er nøje udvalgt og udgør performernes kostumer, 21 banner-
vægge, 4 omklædningstelte, 79 vindposer - et for hver Airbnbseng der er til rådighed 
i Dragør i november - og 21 vimpler repræsenterer Dragørs nytilkomne flygtninge 
i år. Alle objekter er produceret af semitransparent hvidt letvægtsmateriale á la 
stilladsbanner og letpresenning. De lange neutrale bannervægge vil blive håndteret 
af publikum og vil danne et afgrænset rum, en slags scene i det åbne, lettere vind-
blæste efterårslandskab. Et scenarium, der på afstand, kan synes som en offentlig 
demonstration. Men hvem demonstrerer? Og hvad er budskabet med de `tomme´ 
bannere? Også Haslund selv transformeres undervejs fra genkendelig figur i gråt  
jakkesæt i nutidens lokalarkiv til fortidens badetableau i et kostume, der både kan 
give associationer til omklædningstelte, et spøgelse der hidkalder erindringer fra 
fortiden eller måske en burka. På `Cirkuspladsen´ er alle tre performere ens, vi kan 
ikke se deres ansigt, men de kan betragte os. 

KURATERING AF DET FREMMEDE                                                                                                 
Haslund er optaget af, hvordan vi som samfund kuraterer det fremmede og laver to 
nedslag med hver sin skulpturelle objektkarakter i GHOST TENT. De 79 vindposer 
er en kommentar til udlejningsportalen Airbnb, hvor private så at sige kuraterer 
hvilke´fremmede´ de vil invitere ind i deres hjem. For nylig udsendte Airbnb et 
dekret til alle brugere om at undgå diskrimination. Det er formentligt sket efter at 
`farvede´ familier i stigende grad har oplevet at få deres reservationer afbestilt 
efter at have fremsendt fotodokumentation. Det andet nedslag er den aktuelle flygt-
ningeproblematik repræsenteret ved de 21 flygtninge-vimpler, hvor diskussionen 
lokalt har været, hvor og hvordan man ønsker at boligplacere flygtningene: i telte/
pavillioner kontra parcelhuse. 

De tilsammen 100 små objekter kan også lede tanken hen på Dragør som søfartsby, 
den nærliggende lufthavn, KuKluxKlan eller måske blot en poetisk stemme, der vejrer 
i vinden. I hvert fald har Haslund inkluderet de tavse medperformere – dem, der er af 
forskellige årsager ikke er synlige i vores kollektive rum. Selv siger kunstneren: “Jeg 
håber, værket vil give associationer i forskellige retninger, men der er også en kritik i 
værket, hvor jeg debatterer forskellige forhold på humoristisk og legende vis. Selvom 
det er bygningen, der er i fokus, vil jeg gerne vise forholdet: 79 Airbnb gæster mod 
21 flygtninge –  ingen af tallene er særligt høje, men dog er det ene en del højere end 

det andet.” På fin vis afspejles referencerne til 
midlertidige rum og til flygtningeproblematikken 
i Haslunds blafrende og sarte objekter og kobles 
til performancegenren, der hverken er stationær 
eller langtidsholdbar. Til titlen siger Haslund: 
“Jeg synes også, Ghost Tent lyder godt, som en 
rocksang. Og rekonstruktionen bliver måske en 
smule spooky, som om bygningen går igen”.

KOLLEKTIV ERINDRING                                                 
Et kunstnerisk projekt som GHOST TENT har det 
til fælles med lokalarkivalier, at det er en homage  
til usynlige og ikke længere eksisterende rum og 
begivenheder og bidrager således til vores kol-
lektive erindring. Det gør ondt langt ind i sjælen 
at tænke på, hvilken betydning den hvide by kun-
ne have haft for Dragørs fortsatte byudvikling ef-
ter krigen og ingen vidste ej heller hvilken positi-
on Arne Jacobsen ville få internationalt. Sammen 
med nogle få mindre bygninger (hotdog-stand 
på Strandvejen og værkstedsbygning på Amager 
Strandvej) er `den hvide by´ de eneste af Jacob-
sens byggerier, der ikke eksisterer længere. Det 
er i sig selv er tankevækkende.

I 2014 opførte REFLEKSIONER, med dispensa-
tion fra Fredningsnævnet, kunstværket `Kuglen´ 
på det tidligere lossepladsområde, der i dag er 
fredet. Enkelte lokale mente, at skulpturen var 
et fremmedelement, mens mange synes den var 
et hit. Værket var fra begyndelsen tænkt som 
midlertidig i en periode på et år. Kommunen an-
søgte derefter om en forlængelse på 5 år og 
Fredningsnævnets afslag begrundedes i, at pe-
rioden   ”havde karakter af permanens”. Og det 
blev`Kuglens´ endeligt. Med byens århundreder 
lange historie in mente blotlagde afgørelsen et 
paradoks, ligesom man kan resonere over at 
skulpturen, der fortsat kunne have dannet ram-
me om fællesskab og kreativitet, nu blev frataget 
brugerne.

Hvad kan GHOST TENT? Det er håbet, at        
Haslunds performance, udover sit humoristiske 
og poetiske islæt, kan få os til at reflektere over 
hvordan vi tager det `fremmede´ ind hvad enten 
det er arkitektur, samtidskunst eller mennesker 
og hvordan vi som (lokal)samfund skaber, bygger 
og erindrer. Og som Haslund i det grå  jakkesæt 
i nutiden funderer “……. historien, bygninger,   
hændelser vil altid være der, uanset hvor meget 
man gerne vil skjule dem eller glemme dem”.  

NEKROLOG                                                                           
I sommer tikkede en sms ind fra en ven: ”Tillykke, 
KUGLEN er et Poke Stop i Pokemon Go!!...........
Kuglen `wooden spiral´ er et sted man kan op-
søge og hente balls ”. Det føltes næsten som om 
det spøgte. I skrivende stund figurerer kunstvær-
ket stadig på Google map, hvorfra den globale 
spilsucces har hentet inspiration til deres `Poke 
Stop´, men det er et spørgsmål om tid, hvornår 
Google overskriver historien med F5. Tilbage er 
kun vage antydninger af forhøjet græskant fra 
kommunens retablering af arealet. Og hvem ved, 
om der måske en dag vil blomstre ny biodiversi-
tet i form af `fremmedelementer´.
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KILDER   Dragør Lokalarkiv, www.sydamager.dk,       
cand. mag. Mette Garfield og arkitekt Søren Svendsen

Luftfoto fra 1933 af det 
nyåbnede badeetablissement
Foto: Dragør Lokalarkiv

Fællesskab og udeliv i 1930´erne
Foto: Dragør Lokalarkiv

Installationview GHOST TENT 
Foto: Maiken Kestner 2016

Udsigtstårnet jævnes med jorden
Foto: Dragør Lokalarkiv

Installationview GHOST TENT 
Foto: Maiken Kestner 2016

Installationview GHOST TENT 
Foto: Maiken Kestner 2016

Sommergæster gør `poke stop´
på administrationsbygningen 
Foto: Dragør Lokalarkiv

9 C på udflugt i KUGLEN                   
OP Arkitekter 2014-15
Privatfoto: Stine Lykkeberg 


