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Sidste chance for at opleve det 7 meter høje kunstværk KUGLEN i Dragør!
Onsdag den 18. november 2015 er sidste chance for at opleve KUGLEN inden den tages ned.
KUGLEN er tegnet af OP Arkitekter og blev opført ifm. samtidskunstudstillingen REFLEX på havnen, fortet
og stranden i Dragør fra juli - september 2014.
Fredningsnævnet har givet afslag på forlængelse af dispensationen, der udløb 18. oktober 2015, med to
stemmer mod een.
Dragørs wastelands
KUGLEN er opført på et område, der tidligere har været losseplads og er i dag omfattet af strenge fredningsbestemmelser, hvilket i sig selv er et kæmpe paradoks. Og det er netop Dragørs mange paradokser,
der er omdrejningspunktet for REFLEKSIONERs projekter.
Tænk blot på foreningens første udstilling TØRST af lydkunstnerJacob Kirkegaard i Dragørs tørlagte svømmehal. I en by ved havet og i en bygning, der havde mistet sin oprindelige funktion og lå øde hen.
Bæredygtighed
Bæredygtighed har været et vigtigt parameter for OP Arkitekter og materialerne fra KUGLEN kan derfor
genbruges i nye sammenhænge. REFLEKSIONER har indgået en aftale med landskabsarkitekter fra den
nystiftede tegnestue Debris, der overtager en del af træet mod at demontere KUGLEN. Træet vil blive
genanvendt i nye byrumsinstallationer på Blågården på Nørrebro i samarbejde med Sharing Copenhagen
i Københavns Kommune.
Det øvrige træ kan købes af lokale som et minde til fx sjove skulpturer, udekøkken, balancebom, siddepladser ved bålstedet og hvad fantasien ellers måtte finde på. Alt sammen til en god pris.
“Kan du huske da jeg kravlede i KUGLEN?”
“Jeg synes det er fantastisk, at det lykkedes at realisere et så markant kunstværk - og så i Dragør. I bestyrelsen er vi glade for at se, hvordan børn og voksne har taget KUGLEN til sig og vi kan konstatere, at
skulpturen har været vældig populær hos turistkontorets gæster, på de sociale medier og at skolerne ved
flere lejligheder har brugt skulpturen i læringsøjemed. Samtidskunst skaber debat og sådan skal det være.
Da midlertidige kunstprojekter mere og mere trænger ind i byrummet ofte i samskabelse mellem kommuner, organisationer og frivillige, synes vi at emnet er vigtigt at diskutere - også i fremtidens Dragør. For
kunst giver byer merværdi og de lokale noget at samles om og bør bruges i turismestrategier. Jeg håber, at
foreningens projekter har sat nogle tanker i gang hos beslutningstagere, turistrådet og lokale, og vil inspirere til, at man tør tage chancer i den by man bor i. Og så håber jeg da, engang i fremtiden, at komme til at
overhøre en kommende far eller mor fortælle deres børn om ´dengang de kravlede i KUGLEN´, udtaler
kurator Annette Lindroos.
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