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Bådflygtninge skyller i land i Festugen 

 
En højaktuel problematik indtager Aarhus, når dukker i størrelsesforholdet 1:1 
udformet som lig af forkomne bådflygtninge placeres rundt om i byen.  
Bag projektet står Sort/Hvids kunstneriske leder Christian Lollike og 
festugedirektør Jens Folmer Jepsen. 
 
Bådflygtninge skyller i land i Festugen, og den virkelighed og menneskelige ulykke, der 
foregår langt fra de danske kyster, trænger sig dermed ind i vores bevidsthed.  
Som et mindesmærke ligger dukker i menneskestørrelse spredt forskellige steder i Aarhus 
midtby som en påmindelse om, at mennesker flygter med livet som indsats.  
Rundt omkring dukkerne kan man finde lykkekager med virkelige udsagn om håb og 
frygt fra mennesker, der så den farlige rejse over Middelhavet som eneste udvej.  
 
Sort/Hvids kunstneriske leder Christian Lollike har i samarbejde med festugedirektør Jens 
Folmer Jepsen skabt konceptet til mindesmærket WE ARE NOT REAL, og dukkerne er 
udfærdiget af Signe Herlevsen.  
 
Aarhus Festuges direktør Jens Folmer Jepsen fortæller om projektet: 
 
- Vi prøver med mindesmærket at henlede opmærksomheden på den menneskelige 
dimension og på livssituationer, der er så fortvivlende, at man er rede til at risikere livet 
for sig selv og sine. Det er selvfølgelig også et forsøg på at synliggøre, at de tragedier, 
der udspiller sig rundt om os, bliver mere og mere nærværende uagtet, hvor meget man 
lukker sine øjne. 
 
’WE ARE NOT REAL’ er et af en række projekter, Christian Lollike bidrager med i årets 
festuge, og han står således også bag det nye koncept THE PROVOCATEUR, der angriber 
folk på gaden og udfordrer deres holdninger og forbrug – læs mere om dette på 
aarhusfestuge.dk og på theprovocateur.dk. 
 
Koncept:    Christian Lollike    og    Jens Folmer Jepsen    
Dukker: Signe Herlevsen        
Samproduktion mellem:    Aarhus Festuge og Sort/Hvid 
Støttet af Bikubenfonden 
 
For flere oplysninger kontakt venligst kommunikationsansvarlig Line Hedeboe på 
lh@aarhusfestuge.dk eller tlf.nr. 87 30 83 02. 
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