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Tirsdag, 7. april 2015 

Pressemeddelelse: Åbningsfest og 

fernisering i det nye udstillingssted CAMP 

(Center for Migrationspolitisk Kunst) 

Fredag d. 17. april 2015 åbner det prisvindende danske kurator-

kollektiv Kuratorisk Aktion (Frederikke Hansen & Tone Olaf 

Nielsen) et nyt udstillingssted i København under navnet CAMP 

(Center for Migrationspolitisk Kunst). Dette markeres med en 

international gruppeudstilling, Lejrliv: Kunstneriske refleksioner over 

flygninge- og migrantforvaringens politik, hvor man bl.a. kan opleve 

værker, der portrætterer hverdagen og administrationen af 

menneskeligt liv i danske asylcentre, overvære et modeshow med tøj 

og accessories lavet af nødhjælpssække, redningveste og pigtråd og 

deltage i et debatmøde om dansk asylcenterliv. 
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DK-2400 København NV 
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(+45) 60 73 19 15 
skype: frdhansen 

Attn. Tone Olaf Nielsen 
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Om CAMP 
CAMP vil fungere som et nonprofit udstillingssted for kunst, der 

diskuterer spørgsmål om fordrivelse, migration, indvandring og 

asyl. Centret etableres i to lejede lokaler i Trampolinhuset, et 

uafhængigt medborgerhus for flygtninge og asylansøgere 

beliggende i Københavns Nordvest-kvarter, og vil producere 

udstillinger om fordrivelse og migration med både store 

internationale navne og mindre etablerede kunstnere, hvoraf de 

fleste vil have flygtninge- eller migranterfaring.  

CAMP tager udgangspunkt i det faktum, at flere mennesker end 

nogensinde før fordrives fra deres hjem på grund af klima-

katastrofer, krig, konflikt, forfølgelse eller fattigdom. Centret ønsker 

at skabe et rum, hvor publikummer både med og uden flygtninge- 

eller migrantbaggrund har mulighed for at identificere sig med 

fordrevne menneskers livsvilkår og diskutere dem i forhold  
til de overordnede faktorer, der forårsager fordrivelse og migration. 

CAMP er tænkt som en platform for kunstnere, der sætter billeder, 

ord og krop på fordrevne og migrerende menneskers erfaringer og 

kaster lys over de kampe, som flygtninge, asylansøgere, udokumen-

terede migranter, handlede og slaveholdte mennesker dagligt 

udkæmper. Målsætningen er gennem kunst at fremme forståelsen 

mellem mennesker på flugt og de lokalsamfund, der modtager dem, 

og stimulere nye visioner for en mere solidarisk og retfærdig 

migrations-, flygtninge- og asylpolitik. 

CAMP er det første center af sin art i Skandinavien og drives af 

kuratorkollektivet Kuratorisk Aktion, som anvender kunst og 

kuratering til at adressere uligheder i verdenssamfundet og 

præsentere andre måder at organisere verden på. 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Migrationspolitisk kunst 
Migrationspolitisk kunst kan 
udtrykke migranter, 
flygtninge og asylansøgeres 
livserfaringer og sætte deres 
vidnesbyrd ind i et større 
historisk og politisk 
perspektiv. Den kan ikke blot 
afspejle flygtninge og 
migranters prekære 
livssituation, men kan også 
vise den sociale rigdom og 
værdighed, som disse grupper 
besidder. Migrationspolitisk 
kunst kaster lys over det, der 
berører os alle, men 
migranten og flygtningen 
mest: Hjem, nære relationer 
og sikkerhed for fremtiden. I 
sidste ende bidrager den til en 
levende kritik af de politiske 
systemer, som opretholder 
diskriminerende grænser, 
global økonomisk ulighed og 
ikke-bæredygtig 
naturudnyttelse.
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CAMPs første udstilling Lejrliv 

CAMP’s første udstilling stiller skarpt på flygtningelejren, 

asylcentret og detentionscentret som nationalstatens måske mest 

yderligtgående svar på menneskelig migration. Udstillingen viser 

projekter af 9 internationale samtidskunstnere og grupper, der giver 

forskellige bud på, hvad ‘lejren’ er for et type rum, hvilken funktion 

den spiller, hvilke politisk-juridiske strukturer der muliggør lejrene, 

og hvad det at leve i en lejr gør ved lejrbeboernes subjektivitet, krop 

og sjæl.  Halvdelen af de udstillende kunstnere har selv flygtninge-

baggrund og har tilbragt tid i et asyl- eller detentionscenter. 

Nogle værker portrætterer hverdagen og administrationen af 

menneskeligt liv i danske asylcentre, i palæstinensiske 

flygtningelejre og i australske detentionscentre. Andre værker går 

bag om lejrens facade og undersøger dens logik som et sted, hvor 

folket opdeles i to, og hvor de, der er ‘uønskede’, anbringes. Og atter 

andre værker skildrer de flugtruter, som mange flygtninge og 

migranter har fulgt forud for deres internering i en flygtningelejr, et 

asylcenter eller et detentionscenter. Under ferniseringen vil der 

desuden være modeshow med kunstner-journalisten, filmmageren 

og modedesigneren Dady de Maximos (født i Rwanda) kollektion If 

the Sea Could Talk (2014), som er en “hyldest til flygtninge, der er 

forsvundet eller døde i havene, ørkenerne, containerne og floderne.” 

Lejrliv ledsages af artist talks på åbningsdagen, ugentlige 

omvisninger ved et omviserkorps bestående af brugere fra 

Trampolinhuset, et debatmøde lørdag 16. maj kl. 13-15, hvor to 

flygtninge diskuterer dansk asylcenterliv med to fagprofessionelle, 

samt et gratis formidlingshæfte. 

De deltagende kunstnere er: Barat Ali Batoor (Afghanistan / 

Australien), Ursula Biemann (Schweiz), Nermin Durakovic 
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Transnational migration 
Ifølge FN levede 232 mill. 
mennesker (3,2% af verdens 
befolkning) i 2013 i et andet 
land end deres hjemland. 71% 
(164 mill.) kom fra det globale 
syd, de såkaldte 
udviklingslande. Syd-syd er 
lige så almindeligt som syd-
nord migration: i 2013 boede 
82.300 internationale 
migranter fra det globale syd i 
et andet land i syd, mens 
81.900 syd-fødte migranter 
befandt sig i det globale nord, 
de såkaldt udviklede lande. 
Det globale nord er hjemsted 
for i alt 136 mill. internationale 
migranter, mens 96 mill. lever i 
det globale syd. Asiatere og 
latinamerikanere udgør de 
største globale 
diasporagrupper. Globalt 
udgør kvinder 48% af alle 
internationale migranter. 
Verdens millioner 
migrantarbejdere, hvoraf 
størstedelen kommer fra 
udviklingslandene, ender ofte i 
en udsat position, hvor 
hverken det land de migrerer 
til, eller hjemlandet sikrer dem 
de mest basale rettigheder.
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(Bosnien-Hercegovina / Danmark), Nanna Katrine Hansen 

(Danmark), Murtaza Ali Jafari (Afghanistan / Australien), Dady de 

Maximo (Rwanda), Migreurop (transnational) og Trampolinhusets 

Kvindeklub (transnational / Danmark) i samarbejde med Nanna 

Katrine Hansen (Danmark), Habib Mohseni (Afghanistan / 

Danmark), Blake Shaw (USA / Tyskland) & Kipanga Typeson (DR 

Congo / Danmark).  

Lejrliv er kurateret af Kuratorisk Aktion og markerer begyndelsen på 

CAMP’s første to-årige udstillingsprogram Migrationspolitik. Den 

følges op af i alt fem solo- og gruppeudstillinger i perioden 2015–

2016, som belyser grundlæggende spørgsmål om fordrivelse, 

grænser, udokumenteret migration, deportation og visioner for 

fremtidens migrations- og flygtningepolitik.  

CAMP og udstillingen er støttet af: Statens Kunstråd, Knud 

Højgaards Fond, Bispebjerg Bydelspulje, Billedkunstnernes Forbund 

og  Migrationspolitisk pulje. 

Info 

Åbningsfest og fernisering fredag 17. april kl. 17-20 med modeshow 

kl. 19-20, gratis omvisninger lørdage kl. 15-16, debatmøde lørdag 16. 

maj kl. 13-15. Udstillingen kører t.o.m. 14. juni.  

Åbningstider: Tirsdag, onsdag & fredag 13-18, lørdag 14-17.  

www.campcph.org 

www.facebook.com/campcph 

www.trampolinehouse.dk 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Migrations- og asylfakta om 
Danmark 
Dansk politi vurderede i 2012, 
at der fandtes mellem 
20.000–40.000 
udokumenterede migranter i 
Danmark, som arbejder og 
opholder sig i landet uden at 
være registrerede. I Danmark 
venter ligeledes ca. 7.900 
asylansøgere (pr. aug. 2014) i 
et asylcenter på at få deres 
asylsag eller hjemsendelse 
afgjort. I 2013 var det 
gennemsnitlige ophold knap 
1,5 år. 727 havde ventet i over 3 
år, og 29 af dem i mere end 15 
år. De fleste asylansøgere kom 
i 2014 (ialt 14.042 pr. 30/11-14) 
fra Syrien, Eritrea, Somalia og 
Rusland, men også statsløse, 
afghanere, iranere, 
marokkanere og irakere 
toppede statistikken. Antallet 
af opholdstilladelser på 
asylområdet steg fra 3.889 i 
2013 (55%) til 5.700 (78%, pr. 
30/11-14) i 2014.

http://www.facebook.com/campcp
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1350 POINTS COLLECTION

Ursula Biemann, X-mission (2008)

Udvalg af værker i udstillingen

Trampolinhusets Kvindeklub m. fl., Radio workshop (2015)

Barat Ali Batoor, The Unseen Road to Asylum (2013)

Dady de Maximo, If the Sea Could Talk (2014)

Nanna Katrine Hansen, Værelse 205 (2013)

Migreurop, Euphemisms of camps in Europe (2013)

Murtaza Ali Jafari, Knots (2012)
Nermin Durakovic, 1350 Points (2010)


