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Samtidskunsten indtager Dragør
Lørdag den 5. juli åbnede kunstudstillingen REFLEX i det idylliske Dragør med 9 danske kunstneres nye sted-
specifikke værker. Udstillingen præsenterer skulpturer, installationer, lyd- og videoværker og vises på havnen, 
fortet og stranden. 

OM UDSTILLINGEN 
REFLEX sætter fokus på Dragørs ‘wastelands’ – steder der er i ‘overskud’ og steder der har eller er på vej til at 
miste sin oprindelige funktion. Flere værker udstilles på tidligere lossepladsområder, hvilket giver ordet ‘waste’ 
en flertydig dimension.

“Jeg vil undersøge hvordan samtidskunsten kan gribe ind i et lokalsamfund med så stor forankring i historien. 
Samtidskunst kan være med til at kaste nye blikke på det velkendte og kan fremhæve det skjulte potentiale i 
lokalområdet. Min mission er at give Dragørs wastelands ny, midlertidig stedsidentitet med helt særlige kunst-
oplevelser”, siger formand for REFLEKSIONER og udstillingens kurator Annette Lindroos.

Flere kunstnere har involveret de lokale i værkernes tilblivelsesproces. I videoen “Looking at Fishermen Looking 
at You”, der er nedfældet i jorden i fiskerskurbyen, har Katja Bjørn filmet fiskere mens Iben Dalgaard i samarbej-
de med brodøser fra St. Magleby og Dragør har skabt værket “BYgone” - en 22 meter lang stoffrise med lokale 
motiver - til kanonhullet på fortet. Også Lise Blombergs koloristiske indgreb i gåseholdernes sted “Gåserepu-
blikken” går tæt på de lokale og deres særlige forhold til gæs hvorimod Nanna Gro Henningsen i smug har filmet 
den gamle bys gårdhaver gennem lange periskoper i værket “Observatorium for ubetydelige hændelser” på 
fortet med reference til Dragørs mange overvågningsinstanser. Udstillingens 7 meter høje vartegn, KUGLEN, der 
er tegnet af den københavnske arkitektgruppe OP, vil frem til 2015 både fungere som refleksionsrum og scene 
for udendørs kulturarrangementer.

KUNSTNERE 
Amel Ibrahimovic, Eva Koch, Iben Dalgaard, Katja Bjørn, Lars Buchardt, Lise Blomberg, Mikala Valeur, Nanna Gro 
Henningsen, OP Arkitekter.

REFLEX-SKURET Midlertidigt besøgsrum og kontor på havnepladsen. Åbent hver lørdag og søndag kl. 12-15.

ART TO GO 
Kunstvandringer: torsdag den 28. august og hver søndag kl. 14 fra den 31. august til 28. september.
Mødested: REFLEX-skuret. Varighed: ca. 1,5 time. 
Gruppeomvisning (min. 10 betalende pers): book på tlf. 41 56 12 64.

EMAIL info@refleksioner.org      TWITTER/INSTAGRAM @REfleksioner

FAKTA 
REFLEX er en del af fejringen af Dragør Kommunes 40 års jubilæum og udstillingen er bl.a. støttet af Dragør 
Kommune, A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney-Møllers Fond til Almene Formaal, Rambøll, Dragør Fort, 
Dragør Badehotel, Dragør Bådeværft, Sydbank, J&B Tømrerfirma, Simply Boheme, Tvilum, AV-Huset, 
Greenmatic og Gutfelt & Partnere.

PRESSEMEDDELELSE

FORENING FOR 
SAMTIDSKUNST

REFLEKSIONERREFLEKSIONER er en nonprofit organisation for samtidskunst med base i Dragør. 
REFLEKSIONER kuraterer kunstudstillinger og afholder events, debatter og formidlings-
projekter. Organisationen, der ønsker at fremme samarbejdet mellem kulturinstitution-
er, skoler, turisme og erhverv er stiftet i 2012 af kurator og formand Annette Lindroos.


