Kobbersholtvej 124,
Mygdal,
16 år.

til
r

munen.
n af live
Åbenheden
t ved det of
ar jo ikke
d hos priva
er, sagde Pe



Arkivfoto:HansRavn

får besøg af to unge sydslesvigere fra det danske mindretal
i Sydslesvig, en sønderjyde fra det tyske mindretal i Søn
derjylland og en ung dansker med tyrkisk baggrund.
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sEJLENDEsKuLPtuR: Skolebørn på
BjergbyMygdal Skole laver portrætter
til Benthe Norheims Life Boats
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Fakta
LIfE-BoAts-ENsEJLENDEINstALLAtIoN
{ Billedkunstner Marit Benthe Norheim, Mygdal, står bag instal
lationen LifeBoats.
{ Hovedtemaet i værket er kommunikation.
{ Installationen består af tre sejlende kvindebåde.
{ De tre hedder: Lastet med længsel, Lastet med liv og Lastet
med minder.
{ De skal udføres i beton, og der skal indlægges musik af den
norske komponist Geir Johnson.
{ De skal sejle rundt på Europas floder og lægge til i forskellige
havne, hvor der skal ske en kulturel udveksling.
{ Projektet er ved at blive udarbejdet i modeller i forhold 1:5.
{ Man kan se en udstilling om idéen i Utzoncentret i Aalborg fra
22. maj 2010.

De laster liv i både
afJaneBünemann
jane.buenemann@nordjyske.dk

BJERGBY: Når der 22. maj er
fernisering på en udstilling
om kunstneren Marit Ben
the Norheims store skulptur
elle installation LifeBoats i
Utzoncentret i Ålborg, så er
der 4500 små portrætter
med, som er lavet af børn på
BjergbyMygdal Skole.
Kunstneren var på skolen
hele dagen i går. Hun fortal

te hele skolen om det store
projekt, som begyndte med
en drøm.
 Jeg vil gerne fortælle bør
nene og de unge, at det at
være kunstner er at forfølge
en drøm, og det her projekt
begyndte med, at jeg drøm
te, at campingkvinderne
kunne sejle. Jeg vil vise bør
nene, at der tit findes noget
ekstra, hvis man tør, siger
Bente Norheim.
Hun har også ønsket at in
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volvere de lokale børn og
unge for at fortælle lidt om
sigselv.
-Deharmåskesetdestore
campingkvinder køre forbi
og ved, at der bor nogle
kunstnere langt ude i marken.Nuvedde,hvemjeger,
fortællerBentheNorheim.
Destoreprojekt,somBentheNorheimarbejderpåbestår af tre store både, som
skal ud at sejle på Europas
floder.Netopnuervedatlavemodelleristørrelsen1:5,
ogdeteriénafdem,desmå
portrætterogselvportrætter
skalanbringes.
Portrætterne skal sidde i
båden "Lastet med liv". Det
erengravidkvinde,somflyder på ryggen. Inden i skal
der hænge portrætter, lavet
af børn og unge fra mange
kulturer.
Til modellen havde BentheNorheimderforbedteleverne på Bjergby-Mygdal
Skole om at lave små portrætteristørrelsen4x4eller
4x5.
-Viskallaveetbilledeafos
selv og af en fra et andet
land,forklaredeOliverEdel
Pedersenfra2.klasse,mens

 

Der blev gået til den
på Bjergby-Mygdal Skole,
da der skulle laves lerrelieffer
til Benthe Norheims
installation.
Foto: Hans Ravn

Små relieffer med ansigter fra mange kulturer. De skal sidde inden i Benthe Norheims båd, der er Lastet med liv. Foto: Hans Ravn
han arbejdede med en lille
klumpler,derskulleblivetil
ethovedfraBrasilien.
De mange hundrede små
hoveder blev siden malet,
hvorefter de en af de nærmestedagebrændeshoskeramiker Joan Kristensen i
Mygdal.
-Viharikkesåmangebørn
frafremmedekulturerheri
Bjergby,såjegharbedtdem
lavesigselvogderefterforestille sig selv fra et andet
land, forklarer Benthe Norheim.
- Jeg laver en fra Afrika,
fordideersåfattigederne-

de, sagde Nanna Knudsen
fra3.a.
BentheNorheim:
-Jegsynesdetersådejligt
atse,atbørneneersåengagerede - og at se, hvor forskelligtdetænker.
Når Lastet med Liv skal
realiseres,skaldernoglerelieffermedhjemmefra,men
de øvrige skal sættes på efterhånden, som bådene
kommerrundtiEuropa.
Kunstneren forventer at
søsætte de tre både i 2012
eller2013-altafhængeraf,
hvornår finansieringen falderpåplads.
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NANNAKNuDsEN,3.a,villelavesigselvsomafrika
ner.
Foto:HansRavn

,  2 $ ! '

t gjorde op
at mange
indført en
og har haft
r med det.

 

(JERNE3AGEN (JRRING



-%42/0/, q STERGADE  q  (JRRING q WWWBUTIKSCENTRETMETROPOLDK





