
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, Programdirektør for Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017

”Life-boats-projektet placerer sig i krydsfeltet mellem ”kreative alliancer” og ”kultur og erhvervs-samarbejder”. Det involverer både kunst-
ner, 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

Marit Benthe Norheims ”Life-boats” er en både fascinerende og intelligent rejse, et åbent værk, der ikke udfolder sin mening gennem en 
institiution, men i et direkte møde med tilskueren.Værket er en appel eller en invitation til barnet, tilskueren, betragteren, kunstmuseet, 
byen, nationen om at træde indenfor og være med. En elementær, banal, triviel og arkaisk egenskab, som vi måske allerede har mistet i 
vores bestræbelse på at ville omslutte hele verden.
Jens Frimann Hansen, Leder af  Helsingør Teater og www.hjemstavn.com - kulturel mangfoldighed som resourse i kunst.

Det ligger en optimisme og en kraft her som vi sårt trenger etter økonomiske kriser og kuturell depresjon. - Nordboerens reiselyst har ført til 
andre måter å erfare på enn det å samle i lader, og dette kunstprosjektet kan være et bilde på Nordens bidrag til vår felles europeiske kultur 
at det kan skapes fantastiske samfunn og kulturer av den nordiske modell - politisk, sosialt og kunstnerisk. Dette prosjektet er ikke ideologi 
i fast form, men vil fungere mer åpnende og inspiratorisk. Det finnes alternativer også i denne tid som så sårt trenger nettopp det.
Holger Koefoed, kunsthistoriker, forfatter og Førsteamanuensis

Mange av Marit Benthe Norheims sine monumentale skulpturar er mobile. Det er kunst som henvender seg til folk der folk er, og som tar 
opp eksistensielle og humanistiske tema som aldri går av moten.
Kunsthistoriker, dr. philos Jorunn Veiteberg Professor, Kunsthøgskolen i Bergen

”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

CITATER OM LIFE-BOATS
Udrag fra anbefalinger til Life-boats projektet.


