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LIFE-BOATS
EN SEJLENDE SKULPTUREL INSTALLATION I BETON

    



IDEBESKRIVELSE LIFE-BOATS
Life-boats - en sejlende  skulpturel installation i 
beton, med direkte social delagtighed, kunstnerisk 
udveksling og inkorporeret musik af komponist 
Geir Johnson.

Jeg arbejder på at skabe tre skulpturer i beton, 
som skal blive til funktionel-
le skibe, der er formet som 
kvindefigurer. De bliver12m 
lange og 3m høje over vand-
overfladen. 

Planlægningsfasen, med det 
kunstneriske og skibstekniske 
forarbejde, er overstået og 
har været udstillet flere steder, som et kunstpro-
jekt i sig selv. Produktionsmidlerne er fundet, bl. a. 
har Kulturministeriet bevilget 1 million kroner. Dette 
betyder at to af de skulpturelle  skibe er støbt fær-
dige, med hjælp fra over 100 frivillige! De står 
færdigmodellerede, med smukke øjne skabt af 
glasmager Peter Kuchinke, udenfor værkstedet i 
Mygdal, Nordjylland. Det ene af dem skal prøve-
søsættes og prøvesejles i efteråret 2015. Støbning 
af den tredje skulpturbåd skal ske den 2. weekend  
i september 2015.

Skulpturbådene skal drives frem af elmotorer, med 
98 % genanvendelige batterier som skal kunne la-
des op med alternativ energi.  

Søsætningen af alle 3 skulpturskibe, skal ske i Aar-
hus i juni 2016, i forbindelse med at Aarhus bliver 
Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Derefter skal 
de sejle i 2016 og 2017 i regi af Aarhus2017.
De skal sejle både i Danmark og ud på Europas 

kanaler, der naturligt fører skibene igennem hjertet 
af de Europæiske byer, som 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 udtryksfor-
mer og genrer. Om at turde 
bevæge sig i ukendt terræn 
og skabe nye forbindelser. I 
tillæg vil jeg, som i flere af 

mine tidligere projekter, bruge deltagelse og direk-
te involvering i processen, både i produktionsfasen 
og på rejsen. 

Jeg har altid været optaget af, hvorledes folkelige 
og genkendelige symboler kan give en indgang 
til det irrationelle. Jeg har derfor f. eks. arbejdet 
meget med beskyttelsessymbolet galionsfiguren. Så 
længe mennesket har bevæget sig på vandet, har 
man haft behov for symboler på beskyttelse. Disse 
har forandret sig igennem historien i forhold til ti-
dens livsopfattelser og ideologier.
Galionsfiguren skal i dette tilfælde overtage hele 
båden, i stedet for kun at holde udkig i boven. - Hun 
bliver selve båden. Vandet, båden, skibet - og det 
at sejle, indeholder mange symboler som forholder 
sig både til livet og lidenskaben, genfødsel og død, 
kamp, overvindelse og kommunikation på mange 
plan. Hver Life-boats ydre fremtrædelsesform og 
deres indersider, skal forholde sig til disse symbol-
ske udtryksformer. 

Publikum skal, i de byer hvor skibene lægger til, 
kunne gå ombord i dem og opleve skulpturernes 
indre installationer. 
Den norske komponist Geir Johnson, vil lave musik 
til hver Life-boat, således at kvindebådene bliver 
profileret gennem hans lydbilleder, der rummer 
musikalske fortolkninger af de forskellige ”sejlende 
kvinders” karakter og virke. 

De byer, som vi skal lægge til ved, bliver fastlagt 
gennem det netværk vi allerede har og er på vej 
til at bygge op. Det er en vigtig del af projektets 
overordnede ide, at Life-boats bliver en åben ram-
mefortælling og at der etableres en kunstnerisk ud-
veksling, hvor hvert land møder os med deres egne 
performancekunstnere, musikere etc.
Bl. a  gennem mit nuværende samarbejde med den 
Europæiske Kulturhovedstad Aarhus2017 og med 
Stavanger2008, i forbindelse med projekt ”Cam-
pingkvinder,” er der oprettet et godt Europæisk 
kontaktnet.

Hovedtema er kommunikation
Projektet Life-boats overordnede målsætning er at 
skabe nye former for formidling af kunst og kultur. 
Der skal etableres, koordineres og planlægges ud-
veksling på mange plan.
Kvinden bruger sin krop til at fremkalde liv, værne 

og nære det, både fysisk og intellektuelt til det er 
levedygtigt. Disse værdier ønsker jeg som kvinde 
at fremhæve og gøre synlige i vores pessimistiske 
tid, hvor vi trænger til at lægge vægt på fælles-
skabet. Jeg ønsker i det hele taget, at visualisere 
noget af det vi kan opnå i fællesskab og i tråd 
hermed vise, at vi er afhængige af at vi både kan 
give og modtage omsorg og beskyttelse. 

Galionsfiguren som værn mod ukendte farer bliver 
en påmindelse og en indrømmelse af, at vi har be-
hov for det irrationelle og det åndelige aspekt, i 
vores møde med og til forståelse af den komplekse 
verden. 

Undertitel: ”Mit skib er ladet med:”
Hver skulptur har sin egen identitet og fortælling. Det 
overordnede tema er kvinden i de tre faser af livet; 
De individuelle titler er Mit skib er ladet med: 

 1. - Længsel - den unge, på vej ud i verden
 2.  - Liv - midt i livet og befrugtet
 3.  - Minder - den aldrende 

Disse biologiske og psykologiske aspekter af kvin-
dens virkelighed og erfaringsrum er ens for alle 
kvinder i alle kulturer, men også fulde af uforstå-
elig og irrationel magi. 

IDEBESKRIVELSE LIFE-BOATS

BILLEDMONTAGE AF LIFE-BOATS MODELLER 1:5

I VORES TID, HVOR HOLDNINGER, TIL-
HØRIGHED OG POSITIONERING BLIVER 
BRUGT SOM MAGTMIDLER, SER JEG DET 
SOM EN AF KUNSTENS VIGTIGE OPGAVER 
AT ETABLERE FORSKELLIGE DIALOGSITUA-
TIONER.

Forside: ”Mit skib er ladet med Liv” på vej ud af  værkstedet

 ”MIT SKIB ER LADET MED LIV” VED UDTAGNINGEN, OG ”MIT SKIB ER LADET MED LÆNGSEL” I BAGGRUNDEN



INVOLVERING LIFE-BOATS
Involvering og samarbejde med forskellige
befolkningsgrupper  

Social delagtighed fylder meget i mine idé-op-
bygninger, hvor lokalbefolkningens deltagelse flere 
gange har resulteret i en direkte involvering. Det 
gjaldt bl.a. for min skulp-
tur i Sæby; ”Fruen fra ha-
vet”.  Her lavede 905 børn 
og unge beskyttelsesfigurer 
i keramik og glas, som blev 
limet og fuget på plads i 
skulpturens krop.

I projekt ”Rottejomfruen”, til det Nationale Ibsen ju-
bilæum i Norge i 2006, deltog 2318 børn og unge 
i processen. De lavede øjne i porcelæn som blev 
inkorporeret i den næsten 8m høje betonfigur. I til-
læg har skulpturen en rutsjebane som både børn 
og voksne kan bruge. Inde i rutsjebanen kan man 
høre musik af komponist Geir Johnson. 

Denne deltagerform blev videreført i projektet 
”Campingkvinder”.  To af de fem ”Campingkvin-

der” har indsamlede camping og bryllupsfotos som 
tapet. Mens en af dem er fyldt med porcelænsreli-
effer om det at flygte, lavet i samarbejde af børn 
og flygtningekvinder. 

I Life-boats projektet vil jeg også bruge deltagelse 
fra forskellige befolknings-
grupper i de lande, som vi 
sejler igennem. 

Life-boats vil involvere børn 
og unge som både kulturak-

tører, kulturskabere og kulturforbrugere i samar-
bejde med uddannelsesinstitutioner

Hvorfor involvere børn og unge?
Det er vigtigt for mig, i arbejdet med involvering 
af børn og unge i mine projekter, - at de ikke bare 
skal ”gøre”, - men bevidstgøres om den skabende 
proces - om det at tænke selv, - det at finde sit eget 
udtryk, og stå inde for det. Derfor har skolerne ar-
bejdet parallelt med relaterende temaer – også i 
mange forskellige fag. 

LIFE-BOATS VIL INVOLVERE BØRN OG UNGE 
SOM BÅDE KULTURAKTØRER, KULTURSKABE-
RE OG KULTURFORBRUGERE I SAMARBEJDE 
MED UDDANNELSESINSTITUTIONER

 FRUEN FRA HAVET, SÆBY

Marit Benthe Norheim har en ganske ene-
stående evne til at involvere både børn 
og voksne i sine gigantiske projekter. Med 
stor seriøsitet og engagement magter hun 
på én gang at formidle sine visioner og 
at være fuldstændig åben og fordomsfri i 
sin tilgang til de mennesker, hun inddrager 
i arbejdet.

Hun har som kunstner en enestående re-
spekt for de udtryk, børnene bidrager 
med, ligesom det overalt lykkes hende at 
skabe begejstring, medejerskab - og frem 
for alt mening - omkring de kunstværker, 
hun skaber.

Turistchef  Inger Grund Petersen, Sæby

INDE I LIFE-BOATS

”Mit skib er ladet med Længsel” 
Hun ligger på siden, med hoften som kahyt og skal have en 
skattekiste inde i kroppen.  

Kisten, som er pyntet med ægte perler og prismer, har en 
brevåbning, så folk vi møder undervejs i processen og på 
rejsen, får mulighed for at lægge personlige brev eller 
digte om drømme, håb og længsler i kisten. Det kan være 
tekster som de skriver i mødet med skulpturen - eller som 
de har liggende. 

Kisten er forseglet og vil aldrig blive åbnet.

Foto viser model af kisten i 1:5. Kisten i fuld målestok er 
fuldstændig dekoreret.
 

 

” Mit skib er ladet med Liv”
Hun flyder på ryggen – med den gravide mave som kahyt.
Børn og unge fra hvert land vi sejler til, skal modellere 
selvportrætter i keramik. Jeg ønsker en størst mulig mang-
foldighed af nationer og kulturer repræsenteret. 

Vi indsamler reliefferne når vi ankommer til de respektive 
havne og limer dem på plads inde i hende på stedet.
Fotoene viser indersiden af modellen i målestok 1:5, hvor 
børn fra 6-15 år har lavet selvportrætter i 1: 5, som en 
prøve på den mosaik som vil opstå.

                                                          

”Mit skib er ladet med Minder”
Hun flyder på maven, med mange små galionsfigurer på 
ryggen, så de kan holde udkig i alle retninger. 
Dette skib skal bygges på mange sammensatte forestil-
linger om kvinden, med udgangspunkt i forskellige por-
trætter af kvinder fra de deltagende lande. Kvinderne skal 
være over 70 år og have en historie som indebærer det at 
have rejst og boet i andre lande end sit eget, af forskel-
lige årsager. Vi vil bl.a. interviewe flygtningekvinder, og 
indvandrerkvinder fra så mange forskellige kulturer som 
muligt -bosat i de deltagende lande. 

Interviewene skal handle om tilhørighed og identifikation 
og gøres tilgængelige for publikum, inde i skulpturen.

 MODELLER I 1:5
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SEJLADSEN LIFE-BOATS
Rejsen på de gamle vandveje som udgør Euro-
pas floder og kanaler

Søsætningen foregår i Aarhus i juni 2016, i forbin-
delse med at Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad 
i 2017. Derefter går ”Jomfrurejsen” op langs øst-
kysten og ind i Limfjorden.
Erfaringerne samles i en rej-
sehåndbog til kommende sej-
ladser. Rejserne kan foretages 
over mange år, i sommersæ-
soner. 

Rejseruter for 2016 og 2017 er ved at blive 
lagt i samarbejde med Europæisk Kulturhoved-
stad Aarhus 2017 og andre samarbejdspartnere. 
Dette sker sideløbende med aptering, prøvesø-
sætning og færdigproduktionen af det 3. skib.  
Der arbejdes på en organisationsmodel, der vil kun-
ne inkludere en international koordinator, til at tage 
sig af kontakten med de forskellige byers kulturinsti-
tutioner, for at indgå i konkrete samarbejder. 

MANGE LANDE OG BYER, BÅDE I SKANDI-
NAVIEN OG I BÅDE VEST- OG ØST-EURO-
PA, HAR ALLEREDE VIST INTERESSE FOR AT 
FÅ BESØG AF PROJEKT LIFE-BOATS  

SKAGEN, FREDERIKSHAVN, SÆBY, ÅLBORG, ÅRHUS, 
RANDERS, FREDERICIA, SØNDERBORG, AABENRAA, 
HELSINGØR, KØBENHAVN, FLENSBORG, BERGEN, 
OSLO, TELEMARKSKANALENE, WARSAWA, KRAKOW
LEEUWARDEN

Ellers har vi tilgængelige netværk, der venter på at 
blive kontaktet bl.a. i (de er markeret med gult)

LUBECKER KANALEN, BERLIN, AMSTERDAM, 
GHENT, BRUSSEL, PARIS, MARSEILLES OG DE 
SVENSKE KANALER

De byer som de sejlende skulpturer skal lægge til 
ved, bliver udvalgt i samarbejde med et netværk 
som er ved at blive bygget op. I havnene vil der 
foregå kunstnerisk udveksling på flere måder og 
blive mulighed for at opleve skulpturskibenes indre.
Det europæiske kanalsystem er fortidens og til dels 

nutidens trafikveje, til trans-
port og kommunikation mel-
lem mennesker, lande og 
folkeslag – til udveksling af 
varer, idéer og værdier.
Projekt Life-boats skal handle 

om kommunikation og udveksling af nære og varige 
værdier.

Det er også hensigten med denne rejse at profilere 
forholdet mellem Danmark, de omkring liggende 
lande og EU. Og det bliver dermed vigtigt at 
præsentere kunst, kultur og erhvervsliv i de 
byer som de 3 skulpturelle skibe gæster. For 
at gøre dette muligt kan vi engagere følge-
både, som kan indeholde materiel til dette brug.

Life-boats skal sejle langs den danske kyst, med 
stop ved flere byers havne.

På det viste kort, kan man se de byer som al-
lerede har ytret ønske om at få besøg af Life-
boats, og som vi er i dialog med om dette
(de er markeret med rødt)
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”Life-boats” har som mål at vise, hvorle-
des livet kan leves og hvorledes man kan 
transportere sig, uden at det har irrever-
sible konsekvenser for det fremtidige liv. 
Life-boats er CO2-neutrale. Motorerne 
er batteridrevne elmotorer, som kan op-
lades med energi, der er produceret af 
vedvarende energikilder.  Life-boats  bli-
ver i sig selv en levende dokumentation 
af, at det er muligt at rejse CO2-neu-
tralt og kan forhåbentlig være med til 
at overbevise os om, at en fremtid uden 
kul, olie eller atomkraft er en realistisk 
mulighed. Kunsten kan være en øjenåb-
ner. Også i en klimakontekst.

Elsebeth Gerner Nielsen,
Rektor Designskolen Kolding



SAMARBEJDSPARTNERE LIFE-BOATS
I februar 2012 er kunstprojektet blevet reorganiseret 
og Den Selvejende Institution Life-Boats (DSILB) blev 
stiftet. DSILB består af personer, med stor erfaring og 
et omfattende netværk, både indenfor politik, kultur 
og erhverv, der alle ønsker at bidrage til Life-boats 
projektets realisering.  Komiteens CV ligger på www.
life-boats.com. 
I tillæg er Støtteforeningen for Life-boats dannet i 2013, 
og tæller nu mere end 200 betalende medlemmer. 

Danske samarbejdspartnere:
• Aarhus2017 Europæiske Kulturhovedstad
• Region Nordjylland
• Region Syddanmark
• Trekant området
• Lars T. Olsen, Skibsingeniør, CDE Danish Marine  
 Design ApS, København
• Erik Foldager, Bådbygger
• Else Marie Bukdahl, (Dr. Phil kunsthistoriker og 
  tidligere Rektor for Det Kongelige Danske Kunst  
 akademi) 
• Elsebeth Gerner Nielsen, rektor ved Design
 skolen i Kolding, og tidligere kulturminister
• Aalborg Universitet (Flere afdelinger)
• Aalborg Portland
• Frederikshavn kommune
• Aalborg kommune
• Hjørring kommune
• Det Grafiske Værksted i Hjørring
• Utzon Center, Aalborg
• Kvindemuseet, Aarhus
• Den Norske Ambassade i København
• Jens Frimann Hansen, leder www.hjemstavn.com  
 - kulturel mangfoldighed som ressourse i kunst.
• Landshape, Bunkerlove og Aasen Teater

Norske og Internationale samarbejdspartnere:
De internationale og norske kontakter indebærer 
netværk i de fleste Europæiske lande, med kontakt-
personer, der kan involvere deres netværk når det 
er ønskeligt. Mange af disse personer er ikke nævnt 
med navne her.

• Trans Europe Halles, Et internationalt netværk til  
 udveksling, support og samarbejde. TEH samler                                        
 omkring 50 tværfaglige kulturelle  centre, i flere     
 end 20 land. Det kører og koordi nerer flere bi- 
 laterale og multilaterale kulturpro jekter og er  
 støttet af bl. a. Nordisk Råd og EU. 

• Festspillene i Bergen, ved direktør Anders Beyer
• Mary Miller,  Leder af Den Nye Opera i Bergen 
 Tidligere Direktør for Europæiske Kulturhoved- 
 stad Stavanger2008
• Norsk Maritimt Museum, Oslo
• Det norske Komponistforbund
• Park Teateret i Oslo
• Notam Norsk center for teknologi, Akustik og  Musik
• Josefine Visescene, Oslo
• Dr. Phil. Jorunn Veiteberg,  Kunsthistoriker, kurator,  
 forfatter og Professor ved Bergen Kunsthøyskole
• Holger Koefoed, Kunsthistoriker, forfatter og  
 Førsteamanuensis ved Kunsthøyskolen i Oslo
• Skien Kommune
• Telemarkskanalerne ved Fylkeskultursjefen. 
• Grzegorz Ł. Duszyski, erfaren polsk kulturarran 
 gør www.subitoadvising.pl
•  KTO, www. teatrkto.pl Dette internationale pol 
 ske gadeteater KTO, vil gerne  organisere den  
 eventuelle polske kulturudvekslingsdel.
• Dunker Kulturhus i Helsingborg, Sverige
• Culture Clinic, Göteborg, Sverige
• Deutsch-Dänische Zusammenarbeit, Flensburg  
 Tyskland
 
Foreløbige kunstner samarbejder
• Komponist Geir Johnson, skal skrive musikken til  
 indersiderne af Life-boats.
• Peter Kuchinke, glasmager, laver Life-boats øjne
• Ruth Wilhelmine Meyer, stemmekunstner/vocal 
 performer, laver performance i samarbejde  
 med  børn og unge, gravide, og ældre kvinder  
 på rejserne. Sammen med danser Sandro Masai.
• Jørn Siemen Øverli, trubadur og forfatter med  
 stor erfaring i østeuropæisk kulturudveksling
• Tonje TT, Walking Mermaid, komponist, musiker
• Inge Tranter, oversætter, fotograf
• Joan Grønfeldt Kristensen, Mygdal Pottemageri
• Michael Richardt, performance/instal lationer
• Kjetil Berge, billedkunstner.
• Richard Shusterman, filosof, i samarbejd med         
 billedkunstner Yann Toma, om The Golden Man

DET ER EN VIGTIG DEL AF PROJEKTETS OVERORDNEDE IDÉ, AT 
LIFE-BOATS BLIVER EN ÅBEN RAMMEFORTÆLLING OG AT DER 
ETABLERES EN KUNSTNERISK UDVEKSLING, HVOR REPRÆSEN-
TANTER FOR HVERT LAND MØDER DE SEJLENDE SKULPTURER 
OG DE MEDBRAGTE ARTISTER, MED EGNE PERFORMANCE-
KUNSTNERE, MUSIKERE, BILLEDKUNSTNERE ETC. SKULPTURERNE 
VIL FUNGERE SOM EN SLAGS SEJLENDE KULTURHUSE.

MÅLGRUPPER LIFE-BOATS
- Et publikum af ”tilfældig” forbipasserende, eller 
mennesker skulpturerne sejler forbi - som ikke 
forventer en kunstoplevelse. Både de som opsøger 
projektet og de som bliver opsøgt kommer til at få 
uventede oplevelser. 

Projektet forholder sig til et 
alment menneskeligt indhold, 
med ønske om inkludering, 
og ikke segregering af for-
skellige befolkningsgrupper, 
alder etc. - I og med at skulptu-
rerne forholder sig til basiske oplevelser og stadier 
mennesket bevæger sig igennem, fra ung, befrug-
tet – til den aldrende eller døden.

I en af skulpturbådene involveres så mange folke-
slag/nationaliteter som muligt, fra alle de lande 
vi sejler igennem.  Der igennem håber jeg på at vi 
opnår en dialog og en åben interesse for hinandens 
erfaringer og minder.
De skulpturelle skibe vil kunne bruges i forbindelse 
med turisme, både ved søsætningsceremonierne, 

rejserne, og mellem rejserne, når bådene er 
stedsfaste.

Erhvervslivet er også en målgruppe, som er med både 
i opbygningsprocessen, og i udvikling af tekniske og 

håndværksmæssig arbejde, 
men også i præsentationen 
ude i Europa.

Kulturinstitutioner og uddan-
nelsesinstitutioner er vigtige 
målgrupper og samarbejds-

partnere: Til opsamling, formidling og viderebear-
bejdelser af viden og erfaring omkring den kunst-
neriske og skibstekniske proces, om rejserne og ud-
vekslingen både kunstnerisk og kulturelt.

Resultatet jeg håber at opnå, er at folk gennem pro-
jektet kan få en oplevelse af, at dristige visioner kan 
virkeliggøres. At man kan, hvis man vil, og tro kan 
flytte bjerge. At man kan tage ud på ukendte rejser i 
og udenfor sig selv og skabe et værdigrundlag i kul-
turens tjeneste, som giver mulighed for at løfte i flok.

”STØBEPARTY” I PINSEN 2012, HVOR 87 FRIVILLIGE DELTOG I STØBNINGEN AF ”MIT SKIB ER LADET MED LÆNGSEL”

SAMTIDSKUNSTEN KOMMER UD TIL OMRÅ-
DER, FOLK OG STEDER SOM MÅSKE ELLERS 
IKKE HAR SÅ LET TILGANG TIL DEN. PROJEK-
TET VIL FØRE TIL KULTURELLE UDVEKSLINGER.



MUSIKKEN TIL LIFE-BOATS

Komponist Geir Johnson er nu igang med at lave 
musikken til indersiderne af projekt Life-Boats, hvor 
han vil forstærke oplevelsen og indholdet i hver af 
de tre sejlende kvindeskulpturer med sine lydbille-
der. Finansieret af Det Norske Komponistforbund. 
Samarbejdet med billedkunstner Marit Benthe Nor-
heim startede midt i 1990’erne, og har resulteret i 
bl.a. lydinstallationen ”Rolling Angels” sammen med 
korværket ”Engleåbenbaringerne”, som blev vist 
en række steder i England, Skotland, Danmark og 
Norge i årene 2000-2001. Han har også kompo-
neret værket ”Rejsen mellem latter og gråd”, til in-
dersiden af skulpturen ”Rottejomfruen”, som blev 
lavet til Ibsenjubilæet 2006, og musik til indvielsen 
af flere af hendes skulpturer. I perioden 2006-
2008 har han lavet musik til Marit Benthe Norheims 
bevægelige skulpturinstallation ”Campingkvinner”,  
som har været en del af Europæiske Kulturhoved-
stad Stavanger 2008.

Om musikken til Life-boats skriver han bl.a.:
”Til denne musikken er jeg opptatt av mytiske for-
hold, slik som sirenenes sang for Odyssevs: Hva var 
det egentlig han hørte, som var så vakkert at han 
måtte binde seg til masten? Men musikken som tar 
utgangspunkt i menneskets forhold til havet har man-
ge andre utgangspunkter. Man kan også stille spørs-
målet om den lydverden som har fulgt seilere til alle 
tider når de krysset verdenshavene, hjem fra handel-
stokt eller fra plyndring, med krydder og vakre stof-
fer, eller med slaver og krigsbytte. Og oppe i alt 
dette, sjøfolkenes egen musikk, som ofte uttrykte 
lengselen etter et annet liv, og sangene til de som satt 
hjemme, og som ventet, kanskje forgjeves på han 
som aldri kom tilbake. 
Dette er utgangspunktet for den musikken som kom-
mer til å fylle de tre livbåtene til Marit Benthe Nor-

heim, der neppe alt kommer til å være gjen-kjenn-
bart, men der elementer av dette vil være å gjenfinne 
i den skapende prosessen. 
Musikken vil bli skapt rundt stemmene til sopranene 
Siri Torjesen og Tora Augestad.”

Vocalperformeren Ruth Wilhelmine Meyer arbej-
der med ”Life-sounds” der relateres direkte til Ma-
rit Benthe Norheims  Life-boats. Hendes musikalske 
sprog er kommunikativt og har rødder i både klas-
siske og etniske traditioner og hun udforsker vocale 
kombinationer af disse. Her er citeret fra hendes 
idébeskrivelse:

”Det stråler så sterkt ut fra båtene til Marit Benthe 
Norheim at de må få svar fra levende kvinner på 
land.
Båtskulpturene må transformeres i sosiale lydskulptu-
rer: Life-sounds
Båtene «Lengsel», «Liv», og «Minner» må møte 
barn, gravide kvinner og kvinner over 70 når de leg-
ger til kai.
Vi må høre lyden av dette møtet. Vi må høre barne-
stemmer i de underligste varianter, eldre som nynner 
en gammel sang fra felles musikalsk arvegods, og 
ikke minst må vi høre lyden av det ufødte liv: mange 
gravide samlet med kontaktmikrofoner på magene 
slik at vi alle kan høre det sammen. Slik bindes vi 
sammen i en felles lydskulptur.
Helt konkret ser jeg for meg at denne lydkomposisjo-
nen som er direkte inspirert og knyttet til «Life-boats» 
kan danne en slags kjerne i det mangfoldige kultu-
relle møtet som vil finne sted når båtene ankommer 
de ulike stedene. Denne kjernen er så sterk at den kan 
ingå i en kunstnerisk helhet med andre uttrykk av 
både visuell og performativ art.”

”CAMPINGKVINDER” GØR STOP VED BLOKHUS STRAND, UNDER DERES FØRSTE TUR MOD STAVANGER2008

Marit Benthe Norheim, f. 1960 i Norge,
bosat i Danmark, siden 1996. 

MBN studerede på Vestlandets Kunstakademi, 
Bergen, 1980-84, et af årene på rejse i Europa, 
med hovedsede i Italien. Derefter blev det Royal 
Academy of Art, London, 1984-87 (MA). Det førte 
til at London blev hendes base i 12 år, hvor hun 
i en årrække underviste ved div. kunstakademier, 
bl. a. Royal Academy of Arts og Central/St. Mar-
tin School of Art, ved siden af sit virke som kunst-
ner. Frem til hun i 1995/96 tilbragte et år i Skien, 
for at lave ”Gallionsfigurer/Damer i blest”, 5 store 
betonskulpturer; som en arkitektonisk del af Union/
Norske Skogs biologiske rensnings anlæg.

MBN har udstillet i mange lande, med hovedvægt 
på Norge, UK og Danmark. Hun er repræsente-
ret i flere offentlige samlinger, bl. a. i Museet for 
Samtidskunst og Nasjonalgalleriet, Norge, samt Ny 
Carlsberg Fondet i Danmark. I tillæg har hun ud-
ført en række offentlige værker i Danmark, Norge, 
Sverige, Grønland, Island og UK. I Danmark er hun 
mest kendt for ”Fruen fra havet”, en 7m. høj tosidig 
skulptur i beton, placeret yderst på en mole i Sæby, 

som førte til ”Rottejomfruen”, Skien, i forbindelse 
med Ibsenjubilæet i Norge, 2006.

Af andre projekter kan nævnes ”Rullende engle”, 
16 skulpturer i beton, modelleret over skralde-
spandstativ, på hjul og med indstøbte elektroniske 
lyder af Geir Johnson. De har været på rejse med 
et korværk skrevet for dem af Johnson; i Oslo;Wick, 
Skotland; Trafalgar Square, Church of St. Martin in 
the Fields i London, Salisbury Cathedral og Aarhus. 

Derefter har projekt ”Campingkvinner”, også i sam-
arbejde med komponist Geir Johnson, kørt på egne 
hjul i store dele af Norge, Danmark og Island (Rey-
kjavik Arts Festival). Skulpturerne er bygget over 
gamle campingvogne og blev skabt i forbindelse 
med Europæiske Kulturhovedstad, Stavanger 2008. 
Nu bruges de af Aalborg Universitet, København.

Deltagerinvolvering er brugt på forskellige måder 
i flere af Marit Benthe Norheims projekter. Dette 
aspekt og mobiliteten bliver videreudviklet i pro-
jekt Life-boats – en sejlende skulpturel installation 
i beton, som skal ud at sejle på de Europæiske Ka-
naler. 

KUNSTNEREN BAG LIFE-BOATS

TEKNISK ARRANGEMENTSTEGNING FRA CDE DANISH MARINE DESIGN APS TIL ”MIT SKIB ER LADET MED LIV”



ANBEFALINGER LIFE-BOATS
Uddrag fra anbefalinger til Life-boats projektet.

SE WWW.LIFE-BOATS.COM FOR FLERE ANBEFALINGER, TEKNISKE BESKRIVELSER, BILLEDER MM.
OG FØLG OS PÅ FACEBOOK WW.FACEBOOK.COM/LIFEBOATS.MBN

Projekt Life-boats er foreløbigt støttet af:

Det Obelske Familiefond

NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI
I MUSIKK OG KUNST

REGION SYDDANMARK - regionsyddanmark.dk

l en tid med stor splittelse i det europæiske projekt, er det netop den grænseoverskridende kulturelle udveksling og stærke kunst-
neriske projekter som ”Life-boats”, der kan skabe sammenhængskraft og mellemfolkelig forståelse. Den har vi brug for - både 
politisk og i erhvervsmæssig henseende.
Inger Grund Petersen, Turistchef  Sæby

”Life-boats” skaber nye livsbekræftende relationer mellem mennesker og symboliserer det ønske om fællesskab og respekt for hinanden, 
som altid står øverst på vor dagsorden, men som ofte har været vanskeligt at indfri.
Else Marie Bukdahl Dr. phil. Tidligere rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi.

”Life-Boats bliver en skulpturel og kunstnerisk manifestation for Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Dette er i alle ordets 
betydninger et Rethink projekt, som til fulde lever op til de tanker og visioner, der ligger bag Kulturhovedstaden. Det er et projekt, 
der gentænker kunst, kultur og formidling. Det er et projekt, der inviterer alle til at tage del og som kan skabe kulturelle stævne-
møder på tværs af Europa og dermed også- i bogstaveligste forstand-være flagskib for vores store kulturprojekt i 2017.” 
Gitte Just, tidligere programdirektør for Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017

”Life-boats-projektet placerer sig i krydsfeltet mellem ”kreative alliancer” og ”kultur og erhvervs-samarbejder”. Det involverer både 
kunstner, kulturvirksomheder, erhvervsliv, vidensinstitutioner samt turist- og oplevelsesindustrien. - Styrken ved Marit Benthe Norheim’s 
værker er ikke kun den høje kunstneriske kvalitet. Hendes kunstneriske gennemslagskraft er betydelig. Hendes værker bevæger alle. De 
åbner for oplevelser for alle uanset alder, uddannelsesbaggrund eller social position.”
Hjørring og Frederikshavn kommuner og Region Nordjylland

”Marit Benthe Norheims ”Life-boats” projekt er en storslået kunstnerisk vision for, hvordan man kan binde mennesker og områder 
sammen. Projektet krydser grænser og skaber kontakt, og det trækker tråde tilbage til vores fortid, hvor vikinger stod ud i deres 
skibe på Europas have og floder og bragte danske varer og vaner til fjerne egne og kom hjem med indtryk og genstande fra 
andre kulturer.”
Dan Arnløv Jørgensen, Formand, Kulturregion Trekantområdet

Kunstens opgave er ikke bare at behage eller gøre glad, men at få os til at tænke os om; til at se det, vi ikke vil se; eller se det 
sete på en ny måde. Norheim’s styrke er, at hun ikke er bange for at skabe dette refleksionsrum med udgangspunkt i et kunstnerisk 
formsprog, som er umiddelbart genkendeligt; som ikke skræmmer os. Hun er ikke bange for at forklare sig og dermed får hun 
os, hendes publikum – med over på sin side. Vi kommer med på hendes rejse. Og bidrager selv til den.
Elsebeth Gerner Nielsen, Rektor for Designskolen i Kolding

”Kunst er en rejse i sindet. God kunst sender dig på en lang rejse og Marit Benthe Norheim tager dig endnu længere. Life-boats 
er en kærlighedserklæring til livet, et projekt, som - når trosserne kappes til den første sørejse - fødes og tager magten over sin 
egen skæbne. Marit Benthe Norheim spinder med sin kunst et net for at fange mennesket ind og give det handlekraft. Kunst skal 
ikke være til i sig selv, men rykke og flytte, sætte samtaler og humane processer i gang. Life-boats inviterer os alle ombord og 
gør os til deltagere i et projekt, der handler om etisk og moralsk stillingtagen til sit medmenneske.”
Jesper Erik Sørensen, journalist i DR


