
EN SEJLENDE SKULPTUREL INSTALLATION I BETON     UNDER OPBYGNING



LIFE-BOATS - EN SEJLENDE SKULPTUREL INSTALLATION I BETON, VED BILLEDKUNSTNER MARIT BENTHE NORHEIM.
MED DIREKTE SOCIAL DELAGTIGHED, KUNSTNERISK UDVEKSLING OG INKORPORERET MUSIK AF KOMPONIST GEIR JOHNSON.

Tre skulpturer i beton er under opbygning og skal blive til funktionelle skibe, 12m lange og 3m over vandoverfladen.
Projekt Life-boats er et tredelt portræt af kvinden i forskellige almengyldige stadier og tilstande, som skal sejle med kaptajn 
og passagerer. Fremdriften bliver miljørigtige opladelige el-motorer.

Skulpturerne bliver ”flydende kulturhuse”, der skal sejle i Skandinavien og på Europas kanaler, der naturligt fører skulpturski-
bene igennem hjertet af de Europæiske byer, som jo er bygget op omkring de gamle vandveje.
Projektet vil ikke forholde sig til de respektive landes egne grænser, men først og fremmest binde deres byer sammen igennem 
en kulturel udveksling - der altid har været en del af Europas historie.

Projekt Life-boats vil handle om møder og udveksling. Om at være åben over for nye kunstneriske udtryksformer og genrer.
Om at turde bevæge sig i ukendt terræn og skabe nye forbindelser.

Så længe mennesket har bevæget sig på vandet, har man haft behov for symboler på beskyttelse. Galionsfiguren skal i dette 
tilfælde overtage hele båden, i stedet for kun at holde udkig i boven. - Hun bliver selve båden. Galionfiguren som værn mod 
ukendte farer bliver en påmindelse og en indrømmelse af, at vi har behov for det irrationelle og det åndelige aspekt, i vores 
møde med og til forståelse af denne komplekse verden.

Den kunstneriske proces involverer professionelle skibsbyggere, betoneksperter, skibsingeniører, tonekunstnere, scenekunstnere, 
kunstnerkollegaer og frivillige støttespillere. Øjnene er lavet af Glasmager Peter Kuchinke



Vandet, skibet -og det at sejle, indeholder mange sym-
boler som forholder sig både til livet og lidenskaben, 
genfødsel og død, kamp, overvindelse og kommunika-
tion på mange planer.
Hver skulptur har sin egen identitet og fortælling som 
deres udvendige fremtrædelsesform og deres indersi-
der forholder sig til. Publikum skal, i de byer hvor ski-
bene lægger til, kunne gå ombord i dem og opleve 
skulpturernes indre installationer

Skulpturgruppen; Life-boats overordnede tema er kvin-
den i de tre faser af livet. Undertitlerne er:

1.  Mit skib er ladet med Længsel
 - den unge, på vej ud i verden

2.  Mit skib er ladet med Liv
 - den gravide

3.  Mit skib er ladet med Minder
 - den aldrende eller døden 

Disse biologiske og psykologiske aspekter af kvindens 
virkelighed og erfaringsrum er ens for alle kvinder i alle 
kulturer, men også fulde af irrationelle aspekter som vi 
forholder os forskelligt til. 

STØBNING AF DEN FØRSTE BÅD ”MIT SKIB ER LADET 
MED LÆNGSEL”, OG BYGGE PROCES AF DEN TREDJE-

BÅD ”MIT SKIB ER LADET MED MINDER”



FOR MERE INFORMATION,
NYHEDER, OG MEDLEMSSKAB

AF STØTTEFORENING FOR
LIFE-BOATS VENLIGST SE

WWW.LIFE-BOATS.COM

OG FØLG OS PÅ FACEBOOK

WWW.FACEBOOK.COM/
LIFEBOATS.MBN

FOR MERE INFORMATION OM 
KUNSTNEREN, VENLIGST SE

WWW.NORHEIM.DK

Forside foto: ”Mit skib er ladet med 
Liv”, under udtagning og ”Mit skib 

er ladet med Længsel” 
 i baggrunden.

Foto side 2: Fotomontage af
Life-boats modeller i 1:5

Tak fra DSILB (Den Selvejendende Institution Life-Boats) til de som indtil nu har støttet projektet:


