TØRSTER du efter mere kunst?
REfleksioner – Forening for Samtidskunst arrangerer
kunstudstillinger, inviterer til artist talks, debatter og foredrag
samt afholder medlemsaktiviteter, herunder workshops for børn
og unge.

en lydinstallation af Jacob KirKegaard

Foreningen arbejder ud fra et non-profit princip og er 100%
afhængig af offentlig støtte, fondsmidler, sponsorater og
donationer
Sådan kan du støtte REfleksioner
blive medlem
bliver kunstambassadør
donation
Medlemskab
privat medlemskab: 200 kr. årligt
parmedlemskab: 350 kr.
børn og unge under 25 år: 100 kr.
foreninger, institutioner og virksomheder
> 4 ansatte: 1.000 kr.
> 5-10 ansatte: 2.500 kr.
< 11 ansatte: Aftales nærmere

Udtørret svømmehal
i dragør genopstår
som islandsK geyser

Blive kunstambassadør
hjælpe ifm. foreningens aktiviteter f.eks. uddele flyers,
sende invitationer, praktiske ting mm.
Donation
donere et beløb til foreningens aktiviter uden
medlemsrettigheder
Kontingent og donationer kan indbetales til foreningens konto i
Danske Bank 1551-11178804. Husk at oplyse navn, adresse og
email samt evt. CVR.
Alle medlemmer tilmeldes automatisk nyhedsbrevet.
Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet ved at sende en email til
info@lindroos.dk og skrive TILMELD i emnefeltet.
Bestyrelsen i REfleksioner: formand Annette Lindroos
(kunstfaglig), næstformand Anne Cathrine Wolsgaard Iversen
(kunstfaglig), Aslaug Kleve Kiertzner (jura), og Solveig Høgh
Larsen (kommunikation)

9. marts -1. april
ons-to 15-20, lø-sø 12-17. fri entre

Følg os på Facebook www.facebook.com/refleksioner eller skan
QR-koden.

Udstillingen er støttet af
DRAGØR KOMMUNE

DRAGØR ROTARY KLUB

JANSENFOTO.DK

Grafisk design Pernille Kleinert og Mette Bache (www.r7b.dk)

Hollænderhallen, Halvejen 3, 2791 Dragør
Offentlig transport: bus nr. 35 og 350S
Udstillingen er kurateret af REfleksioner
– Forening for Samtidskunst
www.facebook.com/refleksioner

Lydkunst

naturkraftcentre, hvis energi netop består af vand og damp”. I

Lydkunstneren sætter verdens lydlige dimension i centrum og

sommeren 2011 fik Dragør svømmehal, efter flere redningsforsøg,

arbejder som regel med forskellige former for teknologisk udstyr

dødsstødet og bassinerne tømtes for vand. Det forladte rum gør

i en undersøgende og eksperimenterende praksis. Begrebet

det nu muligt at invitere

lydkunst får først for alvor sin udbredelse i 1990’erne, men det

publikum ned i bassinerne

kunstneriske fokus på lyd har en meget længere historie. Allerede

igen og med de forskellige

i 1948 skaber franske Pierre Schaeffer sine støj-etuder, der blandt

niveauforskydninger

andet består af optagelser af tog. Og i Danmark begynder Else

kan man således

Marie Pade – stærk inspireret af Shaeffer – at komponere med

bevæge sig vertikalt i

reallyde i 1950’erne.

jordens lydlag. Tanken

Det er denne historie

bag Jacob Kirkegaards

Jacob Kirkegaard

udstilling har været, at

skriver sig ind i, når

svømmehallen gennem

han undersøger verden

kunsten genfinder sin

med sit udstyr. At der

identitet som sted, i

er et slægtsskab med

form af et midlertidigt

en pioner som Pade

refleksionsrum.

slås fast, da de i 2012
giver en fælles koncert

Om Jacob Kirkegaard

på den københavnske

Jacob Kirkegaard

Wundergrund

er uddannet fra

festival for ny

Medieakademiet i Köln i 2005 og har siden 1995 præsenteret

eksperimenterende

sine værker på udstillinger, festivaler og konferencer over hele

musik og lydkunst.

2012

Indfanger skjulte lyde

verden. Herhjemme senest på Arken. Kirkegaard har udgivet fem
albums, er medlem af lydkunst-kollektivet freq_out og blev i 2012
nomineret til Nordisk Råds Musikpris.

I sit kunstneriske virke er Jacob Kirkegaard optaget af æstetiske
og videnskabelige aspekter af resonans, tid og lyd. Hans nærmest

REfleksioner

kliniske interesse for det soniske er karakteristisk og han arbejder

Udstillingen TØRST er kurateret af Annette Lindroos, der har stiftet

især med de skjulte

REfleksioner – en ny forening for samtidskunst med base i Dragør.

lyde, som vi normalt

Det er foreningens vision at styrke Dragør kulturelt gennem

ikke hører. Blandt andet

samtidskunsten bl.a. ved

har han udvundet lyden

at udnytte det skjulte

af sand, syngene hegn

potentiale i lokalområdets

på Roskilde Festival og

forladte steder, samt at

det menneskelige indre

fremme samarbejdet

øre. Han undersøger ofte

mellem kulturinstitutioner,

steder, der har en særlig

skoler, turisme og

politisk funktion eller

erhverv. Et større

historisk ballast og har for eksempel indfanget de tomme rum, der

sommerprojekt med 20-

står tilbage efter atomkatastrofen i Tjernobyl. Med sine værker

25 samtidskunstnere i

sætter han både det velkendte og skjulte ind i en ny kontekst og

det offentlige byrum i

tilbyder os en ny, lyttende tilgang til verden.

Dragør, blandt andet på
fortet og havneområdet,

Jordens bassiner

er med i foreningens

Lydinstallationen TØRST er baseret på uredigerede over- og

fremtidsplaner.

underjordiske optagelser af geysere fra områder omkring Krisuvik,
Geysir og Myvatn i Island. Om intentionen bag værket siger
Jacob Kirkegaard: ”Jeg vil genskabe en aktiv islandsk vulkansk
geyser [...]. Både en geyser og en svømmehal er jordens bassin

Tekst: Anette Vandsø Arremark & Annette Lindroos

og refererer til vand. Tanken er at konvertere den faldefærdige

Foto: Kunstneren i det tomme bassin. Annette Lindroos

svømmehal uden vand i bassinet til et af jordens essentielle

Foto: Geysere. Jacob Kirkegaard

