


Anmeldelse av ”Life-Boats på Utzon Center, I VG den 16. Juli 2010 av Lars Elton

AALBORG (VG) Noen drømmer større og annerledes enn andre. Når drømmene bliver virkelighet, kan de bevege verden.

Marit Benthe Norheim (50) hører til blant de kunstnerne som ikke lar seg begrense av vedtatte sannheter. Hun har lenge jobbet med betong som sitt kunstneriske materiale, og i 2008 
laget hun ”Campingkvinner” – det kunstprosjektet som antageligvis vil bli husket lengst fra det året Stavanger var Europeisk kulturhovedstad. 
”Campingkvinner” var gudinneskulpturer støbt i betong på campingvogner, og de fikk folk til å smile og engasjere seg overalt hvor karavanen kom kjørende.

Elvetur 
Nå har hun beveget seg fra land til vann og lanserer ”Life-boats”, tre betongkvinner formet over et livbåtskrog som skal seile rundt på Europas vannveier, elver og kanaler.

Store og små 
Prosjektet er utstilt på Utzon Center i Aalborg, den siste bygningen den store danske arkitekten Jørn Utzon fikk bygget før han døde. Stedet bliver symbolsk fordi både bygget og 
”livbåtene” er vakre, men også fordi senteret interesserer seg for og forener de kreative disiplinene Norheim jobber med. 
Utstillingen markerer at alle kunstneriske og konstruksjonsmessige valg er gjort, og at båtene faktisk kan bygges i full størrelse i henhold til alle sikkerhetskrav. 
På utstillingen viser Norheim båtene i liten skala i bronse og som store modeller i størrelse en til fem. I tillegg vises animasjoner av prosjektet i ulike europeiske byer, arbeidstegninger 
og tekniske beregninger pluss en oversikt over tidligere prosjekter. Hun har også fått barn til å bidra med figurer i keramikk som dekor i en av båtene, et eksempel på hvordan hun vil 
involvere folk der båtene kommer på sin lange turne. Det er med andre ord mulig å få et godt inntrykk av hvordan dette vil kunne bli når båtene er ferdig i full størrelse. Og det er lett å 
bli begeistret. 
Begejstringen skyldes Marit Benthe Norheims realisme kombinert med hennes fabulerende evne. Båtkvinnenes poetiske kvaliteter er åpenbare, og modellene er så store og 
detaljerte at de er kunstverk i seg selv. Det er også noe ved prosjektets grunnleggende ideer som gjør det til en påminnelse om hva som er vigtig å ta vare på i livet.

Livsbejaende livbåter 
”Life-boats” er noe så enkelt som et optimistisk og livsbejaende prosjekt. Hver Båt har sin egen identitet ut fra devisen ”mitt skip er lastet med…”, og båtene frakter 
med seg, og skal fylles underveis med, lengsel, liv og minner. De tre mottoene speiles i båtkvinnenes utforming (”Liv” er for eksempel en gravid kvinne som seiler på 
ryggen), men mottoene vil også fungere i overført betydning, blant annet som fremtid, nåtid og fortid. 
Prosjektets base er en bekreftelse på den feminine kraften og kvinners evne til å bære frem og ta vare på  liv. Dette gjør ”Life-boats” til et livsbekreftende og samtidig 
bevisstgjørende prosjekt. Når det også har en klar holdning til miljø og energibruk, pluss en vilje til å knytte kulturer sammen, bliver prosjektets muligheter store. 
Svært store. 
Takk og lov at noen ønsker å bevege verden.


