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Jeg har altid været optaget af kunst som er sat ind i/ eller er del af en sammenhæng Kunst som man kan opleve på mange plan, ikke bare gennem intellekt og
tanke. Derfor har det at arbejde med udsmykninger til det offentlige rum, optaget mig stærkt i mange år. Det at iscenesætte en historie, - mine egne udvalgte dele
af historier sat i forhold til arkitektur og omgivelserne -som udgør det stedspecifikke, har været en drivkraft i en stor del af min billedkunstneriske produktion
Social delagtighed fylder meget i min idéopbygning, hvor lokalbefolkningens deltagelse både har resulteret i direkte involvering, som i bl.a. ”Fruen fra havet”,
”Rottejomfruen” og ”Campingkvinder” hvor indsamlede fotos og deres egne symboler modelleret i porcelæn (ud fra et givent tema,) er innkorporeret i skulpturernes udformning. Men også fysisk, ved at kunne indtage skulpturerne, ved at siddee på dem, entre Campingkvinderne, skubbe eller trække de ”Rullende engle”,
eller rutche igennem ”Rottejomfruen”.
Et aspekt som også er blevet en stor del af mine senere udsmykninger, er innkorporering af musik.
Jeg har haft et frugtbart samarbejde med komponist Geir Johnson, (leder af Ultima-festivalen) som har skrevet musik til flere af mine skulpturer, bl. a.”Reise mellom latter og gråt”, til indersiden af ”Rottejomfruen”, som man hører når man rutcher igennem hende.
Han har lavet lydbilleder til alle de fem forskellige ”Campingkvinder”, som forstærker og uddyper indholdet og gør oplevelsen af dem stærkere.
”Rullende engle” har også højtalere og musikudstyr modelleret ind i betonen, med elektronisk musik, baseret på lyde fra fugle og insekter. I tillæg har han komponeret et værk til 16 menneskestemmer til skulpturerne, sunget af Det Norske solistkor, som har rejst sammen med installationen til bl.a. Church of St. Martin
in the Fields, London og Salisbury Cathedral.
På de følgende sider præsenterer jeg et lille udvalg af skulpturer jeg har udført til offentlige steder, både i Norge, Grønland og Danmark.
De fleste af arbejderne jeg har valgt ud i denne sammenhæng er direkte modelleret i beton.
-Over specialbygget armering som i nogen tilfælde er genbrug, som f.eks. skraldespandstativerne inde i de ”Rullende Engle” og gamle campingvogne til projektet
”Campingkvinder” som blev vist i forbindelse med Europæiske Kulturhovedstad Stavanger 2008.
Rationaliteten og fleksibiliteten i betonen gør at jeg altid kommer tilbage til dette materiale, som også giver mulighed for kort vej mellem tanke og handling. Jeg
har 25 års erfaring med jern og beton- konstruktioner og indgår altid samarbejde med ingeniør og betonkonsulenter ved størrer opgaver.
Andre materialer jeg bruger er sten, bronze, aluminium og diverse plastmaterialer.
Mere udførlig dokumentation af disse og andre arbejder, findes på min hjemmeside,
www.norheim.dk
Venlig hilsen
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Campingkvinder
-en rullende skulpturel installation
af Marit Benthe Norheim
med inkorporeret musik af komponist Geir Johnson
Projektet er skabt i forbindelse med den Europæiske Kulturhovedstad Stavanger2008.
Den bærende idé og samtidig den indre armering til opbygning af betonskulpturerne er funktionelle campingvogne.
Hver af kvindeskulpturernes torsoer vokser ud af taget, sådan at campingvognen fungerer som figurernes skørt. Man
kan gå ind i de 4 meter høje Campingkvinder, som er Flygtningen, Bruden, Maria Beskytteren, Sirenen og Campingmama. Indeni er rummene bearbejdet på forskellige måder,
-flere af dem med forskellige befolkningsgruppers deltagelse. Flygtningevognen er f. eks fyldt med porcelænsrelieffer,
hvis tema er: at flygte. De er lavet af børn og flygtningekvinder i samarbejde. Andre Campingvogne er tapetseret med
indsamlede fotos.
Campingvognene er i kørbar stand, de ankommer bag hver
sin bil og har rullet rundt i Europæiske Kulturhovedstad
Stavanger 2008- regionen i 8 mdr. på konstant rejse. De har
besøgt ca. 40 steder i denne periode, campingplader, parker,
skoler, bytorve etc.
I 2009 har installationen besøgt Reykjavik Arts Festival.
KunstCenter Silkeborg Bad, Kulturdugnad Gamvik, i regi af
Trevor Davies, Århus2017;Musikhuset og Kunstmuseet Aros
i Århus, kunstmuseet Heart, Herning og Holstebro,
For sommeren 2011 planlægges en rejse i Norge på egne
hjul, som indledes med Campingkvinder på taget af Operaen i Oslo.
www.campingwomen.com
WWW.CAMPINGWOMEN.COM

Kildekonens Grotte
(ca. 30m2) En kunstnerisk bearbejdning 2013
Kildegrotten er, i forbindelse med projekt LIV & LYS,
blevet genskabt og nyfortolket af billedkunstner Marit Benthe Norheim, i samarbejde med lydkomponist
Tonje Terese.
Søndermarken blev forvandlet til en romantisk landskabshave i 1780´erne En tid med stor fascination af
antikkens Rom og Grækenland. I den antikke poesi
fandt man inspiration til at dyrke naturens kilder som
besjælede steder, hvor man efter lang tids ensom meditation kunne opleve mysterier. Derfor begyndte man
at opføre grotter eller mindesmærker ved kilderne og
forvandle dem til kultsteder.
Kildegrotten, opført i 1787, er det ældste af Søndermarkens bevarede bygningsværker fra romantikken.
Den romantiske digter Oehlenschläger beskrev den
som en fortryllet fehule med glitrende krystaller og
malmstykker.
Med tiden er både grottens pragt og den naturlige kilde forsvundet. Marit Benthe Norheim og Tonje Terese
har taget afsæt i kildevandet som symbol, og i historien om den fattige kildekone Marie Villads, der solgte
vand og egne digte fra Kildegrotten. ‐Gennem mosaik,
skulptur, lys og lyd, har de fortolket Maries liv og tekster. Musikken består af 4 forskellige værker, i en cyclus
på 30 min.
Det svulmede som et kildevæld, igennem de spændte aarer
Hvor kom det vel fra
Jeg ved det ej selv - det kom jo med smil og taarer
(Marie Villads 1832-1908)

Søjlefolk - Balancegang
5 brugte lygtepæle med figurative afslutninger, udenfor
hovedindgangen til Tjørring nye skole og daginstitution,
DK. - En bæredyktig skole, formet som en stjerne, ved Friis
og Moltke arkitekterne. 2011
I en opvækst og uddannelse, skal man balanceree mellem
mange tilstande, indtryk og mennesker. Man skal lære at
tage chancer, men samtidig at have både kontrol og diciplin for at opnå de mål man sætter sig. Det er jo naturligt
for børn og unge at afprøve grænser på forskellige måder,
derfor har jeg placeret nogle af figurerne på kanten.
Jeg ønsker at søjlefigurerne skal være åbne i sine fortællinger, og kunne fremkalde mange slags associationer.
Mine stikord under udførelsen af figurerne: Stjerne – himmel – søjler – børn – leg - balance - og det at strække sig.
Søjlerne, set fra afstand, giver figurerne et eget platou
– sin egen verden/sted - med himlen som baggrund.
Skulpturerne kan opfattes på lang afstand og er repræsentative for hver ”stjerne – arms” funktioner, efter samtaler med skolen. Figurerne på toppen af søjlerne er proportioneret så de skal være nogle man skal komme tæt
på for at se detaljerne. – De er ophøjede uden at være
helte – men med et indhold som forhåbentlig giver stof
til at tænke selv.
Søjlerne fungerer også som sokler – som løfter op – og
så er det man løfter op viktigt. Hvilken fane vil man holde
højt? I krig, kampe og i diverse optog /protetioner af religiøs og politisk karakter, har man op igennem tiderne ofte
båret flag, faner eller ”standarder”. Symbolerne/billederne
som blev valgt til at repræsentere den respektive event,
skulle give stolthed, mod og styrke til de deltagende, og
samtidig kunne give dem en identitet.

Rottejomfruen
Bakkestranda, Skien, 2003-2006, beton,
7 meter høj
Lavet i forbindelse med 100-års jubilæet
for Henrik Ibsens død
”Rottejomfruen” er en skikkelse i Henrik Ibsens skuespil ”Lille
Eyolf”. Hun er en rottefanger, som ser sig selv som rottens
befrier og går fra hus til hus for at se, om der er nogen som
nager eller gnaver. Hos familien til Eyolf er der ingen rotter,
men den lille dreng på 11 år er klemt mellem forældrene i
et konfliktfyldt ægteskab. De overbeskytter og overser Eyolf.
Rottejomfruen ser, hvem lille Eyolf egentlig er, og giver ham
nye muligheder, som Ibsen symboliserer ved, at han drukner;
omsluttes af vand, som billede på forandring, renselse, nyt
liv.
Rotter er nogen af de mest afskyede i vores kultur. Ved at
”Rottejomfruen” tager deres parti, fremstår hun som en slags
beskytter for de udstødte.
Jeg har også monteret en rutsjebane inde i hende, så børn
kan klatre op på hendes ryg, bevæge sig igennem, rutsje
igennem rotten og det, den repræsenterer og komme helskindet ud på den andre side. Inde i henne kan man høre
Geir Johnsons komposition ”Rejse mellem latter og gråd”
Fordi stykket handler så meget om at se/ og blive set, eller
ikke se/ ikke blive set, har 2300 børn og unge lavet øjne i
porcelæn, som er lagt ind som mosaik i hendes krop.
www.rottejomfruen.no

WWW.ROTTEJOMFRUEN.NO

Fruen fra havet
Sæby Havn, Danmark, 2000-2001, beton, 6,85 meter høj
Hun har to forsider, skuende udover havet, samtidig med hun
ser ind mod land.
Skulpturen er relateret til hovedpersonen i skuespillet ”Fruen
fra havet”; af Henrik Ibsen, som han skrev i Sæby. Her omtales
havet som et billede på de mørke kræfter i og udenfor en selv,
hvor vores kvinde blandt andet ser sig selv ”som en havfrue
skyllet på land -”
Den anden kvinde er jomfru Maria, som i Sæby Kirkes kalkmalerier fra middelalder, holder sit blottede bryst frem til Kristus
på dommens dag. Hun har mennesker gemt i sin kappe og
beder om beskyttelse og nåde for disse arme mennesker hos
sin søn som har diet ved hende. Sæby blev i middelalder kaldt
Mariested.
Men udgangspunktet er først og fremmest ”Galionsfiguren”,
som så længe mennesket har bevæget sig på havet, altid har
været med som en beskyttelse mod ukendte farer.
905 børn og unge i Sæby, blev bedt om at tænke sig en farefuld situation og derefter lave deres egne beskyttelses- symboler i keramik og glas. Det blev til alt fra engle og djævle,
til pizza og mobiler, play-stations og portræt af kæledyr eller
forældre. Disse relieffer er modellert ind som mosaik i kappen
til skulpturen ”Fruen fra havet”.
” Marit Benthe Norheims store skulptur ved havnefronten i Sæby
– Fruen fra Havet, der blev skabt i 2001 – er et eksempel på, hvorledes en monumental skulptur kan skabe et helt nyt byrum, give
et sted en iøjnefaldende ny profil og byen et markant varetegn. I
Fruen fra Havet er det lykkedes Marit Benthe Norheim at knytte
digtning og skulptur, religion og kunst, børn og kunst sammen på
en både betagende og original måde”.
Else Marie Bukdahl,
Dr. phil. tidligere rektor for Det Kongelige Kunstakademi
WWW.LIFE-BOATS.COM

Menneskestillads
2004-2005, beton og stilladselementer,
5 x 5 x 6 meter
”Menneskestillads” er bygget op over et funktionelt stillads. Det fungerer både som armering og ramme. 36 beton figurer, ( hver ca. 2m. høje), er modelleret direkte over
de lodrette stillads stænger og bliver dermed de bærende
elementer. På denne måde vil konstruktionen kunne tilpasses forskellige steders karakter og arkitektur.
Menneskets overlevelsesdrift, evne til foranderlighed, til
at flytte på sig og genopbygge har altid fascineret mig. I
”Menneskestillads” har jeg kunnet gå ind i disse temaer,
fordi stilladset giver en logisk indgang til at lede med
dette. Væsnerne vil kunne bytte plads indbyrdes og f.eks.
vende op eller ned næste gang.
Jeg arbejder ofte i serier, hvor figurerne på afstand kan
opfattes som ensartede, men ved nærmere betragtning
opdager man individualiteten, og hvordan forskelle påvirker forholdene imellem dem.
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Spaserende
Bratsberg Brygge, Porsgrunn, 2005, 6 figurer i beton,
hver ca 2,6 meter høj
Denne serien, oppstod som en åpen gruppe figurer, - som
mennesker når de møtes helt tilfeldig. Den nogenlunde
ensartede flokken, er det man ser i første øyekast. Kommer man nærmere, oppdager man forskjellighetene. Jeg
hadde i utgangspunktet veldig enkle titler på hver av
dem, som f.eks. forelskelse, generasjoner, hun, han etc,
men opplever at brukerne har tatt dem til seg etter kort
tid, og gitt dem egne kjælenavn.
Skulpturene er plassert med avstand imellom, og montert
direkte på flisebelegningen, slik at de blir en naturlig del
av Bratsberg Brygges nye torv, som om de spaserer eller
oppholder seg der, på lik linje med folk i området.
Ved hjelp av størrelsen, rager de over den menneskelige
befolkningen og har sin egen kontaktflade.
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Lednings-gobelin
Foredragssalen på AVV (Affaldsvæsenet Vendsyssel,
Danmark) 2004
Brugte ledninger, og afbøjningsspoler. 24m2
Udgangspunktet for ”Lednings-gobelinet” var oplevelsen
af, at se sorteringsarbejdet i AVV’s genvindingsanlæg, hvor
ledningerne fremstod for mig, som en slags navlestrenger
for vores moderne civilisation. - Navlestrenge til alle vores
”livsvigtige” organer; som holder os varme/rene/mætte/
oplyste og pengestærke.
AVV repræsenterer en ægte Klods-Hans mentalitet. At
skabe noget ud af ”ingenting”. Alt det som er nøjagtigt
beregnet og sat sammen, for at få vores liv til at fungere,
bliver lige så nøje pillet fra hinanden i genvindingsanlæggene, for at tilføre, i stedet for at forurene, skabe nyt af
gammelt.

”Af affaldsprodukter har Marit Benthe Norheim således
skabt et kunstværk, der er ladet med poetiske associationer
og som visualiserer de almengyldige værdier, der bør være
en ledetråd i vort liv. Hun har tilført fabriksmiljøet en magi,
der pirrer vor trang til at skabe nye sammenhæng i vort liv
og fortællinger om det.”
Else Marie Bukdahl Dr. phil. Rektor for Det Kongelige Danske
Kunstakademis Billedkunstskoler
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Rullende Engle
- bestående af 16 menneskestore engle i beton,
modelleret over skraldespandstativer.
Englene fik hjul, så de kunne bevæges. Komponist Geir
Johnson lavede lyde, som summer fra højttalerne indstøbt
i hver engel, baseret på insekter og fugle, så de danner sin
egen lydverden. Disse engle har bl.a. trillet gennem Oslo
centrum og åbnet Jakob Kulturkirke, derefter rullede de
igennem Wick, nord i Skotland, så til London, hvor de opholdt sig på Trafalgar Square mellem jul og nytår. Derefter
besøgte de Church of St. Martin in the Fields og Salisbury
Cathedral, for til slut at rulle rundt i Sæby, Danmark. På
hele denne rejse fulgte Det Norske Solist kor og solist Siri
Torjesen med, for at fremføre korværket ”Rolling Angels”,
af Geir Johnson skrevet til skulpturerne. De blev også placeret i gallerier og kirker, hvor de fungerede som en installation både i Norge, Danmark og London. Stilheden gav
mulighed for fordybelse og lydene ikke blev ikke blandet
med andre lyde fra verden udenfor.
Englene er, i lighed med galionsfigurerne, som jeg ofte
forholder mig til; et folkeligt symbol, som alle har et forhold til på forskellige plan. Det har været spændende og
lærerigt at lave et foranderligt værk som dette, hvor folks
deltagelse og involvering har været altafgørende for at
kunne bruge dem i det offentlige rum. De er blevet trukket og puffet gennem byer af både unge og gamle.
Denne rejse har også vist mig de tre kulturers forskellige
forhold til engle som symbol, og reaktioner på engleskulpturernes indgriben i det offentlige liv. I Norge med
deres indremissionske traditioner blev der lagt mest fokus på skulpturerne som et missionerende redskab og
fordomme i forbindelse med dette. Både i UK og Danmark
var nysgerrigheden i en helt anden grad rettet ind mod
sammenhængen mellem det åndelige aspekt og kulturen, både indholdsmæssigt og historisk. Englene iscenesatte konfronterende og udfordrende situationer ved sin
blotte tilstedeværelse, og kunne opholde sig i et hvilket
som helst rum, både inde og ude. Omgivelserne forandrede karakter ved ankomsten af en så stor engleflok.
WWW.NORHEIM.DK

Bevinget
Skovsgård Multihus, Brovst. Beton, keramik
og asfalt.
Højde ca. 1,80 meter, siddehøjde ca. 0,60 meter, længde lår-knæ ca. 1,20 meter.
Skulpturen ”Bevinget” består af tre siddende kvinder i beton, som man kan kravle op og sidde på.
Proportionerne gør, at en voksen person vil kunne føle sig
som et barn.
Hver af kvindefigurerne har sin ”skyggeform” som gentager lårenes former, udformet i rød gummiasfalt. Ved at
skyggeformene ser ud som kronbladene på en blomst, og
selve figurerne; i kraft af størrelsen og formen i forhold til
skyggerne, ser ud som støvbærere, er indholdet allerede
lagt:
Blomsten med det livsbejaende og glædesspredende,
formildende aspekt af livet og væksten. Det mest sårbare
i blomsten bliver de frugtbare kvinder, med gode siddeskød. Digtere og billedkunstnere har til alle tider brugt
blomsten som billede på forskellige tilstande, knoppen
som symbol på ungdom, blomstringen på frugtbarhed,
afblomstringen på alderdom, vissen blomst, på døden
osv.
300 børn og unge fra Skovsgård skole, har deltaget i skabelsesprocessen med samme principper som i projekterne ”Fruen fra havet” og ”Rottejomfruen”. De arbejdede
med bevidstgørelse i forskellige fag omkring tema; ”rødder/tilhørighed - kontra - vinger/visioner”. Så blev de 300
deltagende børns keramikrelieffer af alle mulige slags
vinger, modelleret ind i kvindernes maveregioner.
Maven er et sted hvor følelserne sidder på mange forskellige måder. Alle har bogstavelig talt haft rødderne til livet
i en kvinde, kommer ud, og får forhåbentligt udviklet vinger til at flyve videre selv.
WWW.NORHEIM.DK

Tilrejsende
En serie på 8 skulpturer i beton, 2,8m høje.
Titlen henviser til Tårs som en tidligere jernbaneby. Skulpturene har i første øjekast en ensartet udforming, som om
de tilhører en egen race. Når man møder dem enkeltvis
oplever man forskellene, individualiteten, både gennem
deres mimik, ansigts og kropsudtryk, men også gennem
detaljer, som bl.a. børn fra Tårs var med til at skabe. Skulpturerne er store nok til at rage et stykke over menneske
størrelsen, og dermed kommunisere indbyrdes. alligevel
er de ikke så store at de virker monumentale og utilnærmelige, i et bymiljø hvor afstand og byrum giver mere intimsfære end ude i åbent landskab.
4 af de 8 Tilrejsende opholder sig på byens torv, som om
de venter på at noget skal ske, som tilskuere, - men også
som om de kan komme til at byde hinanden op til dans i
det imødekommende torvrum.
To barnehaver i Tårs har bearbejdet hvert sit par.
Modtagerne: Kvindefigurerne har fået aftryk af børns
hænder på kroppene, som berørte morsfigurer. I tillæg
har børnene kommet med hver sin selvvalgte lille skat,
som f.eks. skjold, sten, klinkekugler, knapper etc. Disse er
støbt ind i deres håndflade aftryk.
Bærerne: Mandefigurerne er også tænkt som klare begribelige billeder på hvad en mand udtrykker og ofte viser af
styrke. De er bærere af lidt større ting i plast, sten, glas eller
metal, som børn har taget med sig og ”lagt fra sig” hos
farsfigurerne, - på hylder, modelleret på deres kroppe.
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Slægtstræ/Aftryksportal
Hospice Djursland, Rønne, Danmark 2009
”Slægtstræet” er et udtryk for mit ønske om at lave en
skulptur som vil favne. Man skulle ikke møde en ensom
figur ved indgangen til Hospice Djursland. Jeg ville understrege det at man er del af en større helhed, uanset hvor
alene man føler sig, - At man egentlig er en byggeklods, et
element i en større sammenhæng. Alle er født ud af nogen og ind i en verden som hele tiden er i forandring.
”Aftryksportal”. På samme måde som skulpturen på forsiden forholder sig til ankomsten, omfavnelsen i bygningens arkitektoniske bevægelse og intimiteten i rummet,
skal skulpturen på den anden side af bygningen forholde
sig til en fantastisk udsigt. Den er en portal, som man fysisk kan bevæge sig igennem.Skulpturen kan opleves
som en silluet, med to kvindefigurer i profil og hulrummet imellem dem som en figur. Mindet om – længslen og
savnet, men også gennemgangen til nogen andet. Håbet
og det uvisse.
Citat fra Hospice præst; Hanne Marie Houkjær:
”Når jeg ser Slægtstræet”, tænker jeg: Vi er her på forskellige
steder, til forskellig tid. Men vi deler vilkår. Vi er i grunden så
ens. Har så meget tilfælles. Vi har hinandens liv i vores hænder, vi forbinder os og bevæger hinanden. Jeg kan ikke lade
være med at røre ved den. Og blive berørt. Og det er vel i
grunden det livet handler om. - At røres, bevæges og elske.
Om Aftryksportalen: De læner sig op ad hinanden i sol og i
blæst. Men nu har de vendt sig om og går hver sin vej. Måske
er de bare på vej ud i hverdagen en ganske almindelig morgen. Måske ses de aldrig mere på denne jord. Men aftrykket
af den anden er prentet dybt ind i dem. Det aftryk forsvinder
aldrig. Vi ser det så tydelig. Vi ser deres kærlighed og deres
sorg, som handler om det samme. Tilknytning”.
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Damer i blæst/
Gallionsfigurer
Til treforedlingsbedriften Union/ Norske Skog, Skien 1996
5 figurer fordelt på to rensetårn. Høyde 6 m. Beton
Skulpturerne er tænkt som en arkitektonisk del af to industrielle rensereaktorer. Bedriftens ønske var at skabe
et positivt fokus på deres dengang nye biologiske rensetanke. Dette tilbyg fremstod som fabrikkens flagskib,
både indholdsmæssigt og arkitektonisk/visuelt på grund
af bygningernes konsoller. Jeg valgte at lave en frugtbarhedscyklus bestående af kvindelige gallionsfigurer i forlængelsen af konsollerne, så de bliver en del af bygningen.
Som det kendte folkelige symbol gallionsfiguren er, hvor
den til alle tider har beskyttet mennesket på dets farefulde færd på ukendt farvand, beskytter betonkvinderne
den biologiske, livmoragtige rensetank. Hver af skulpturerne har sin historie tilknyttet processen, samtidig som
de er tænkt som en slags åndelige ”pin-ups” med indhold,
- i et meget mandsdomineret fabriksmiljø, hvor området
rundt om udsmykningen var arbejdsmæssig i brug døgnet rundt. I tillæg til at de ansatte har vist stor entusiasme
for deres damer, fik bedriften sin egen side på Miljøverndepartementets hjemmeside, for både visuelt og forureningsmæssigt at have højnet miljøet i Skien. Norsk form
og industrimagasiner, både nationalt of internationalt,
stod side om side med gratulationer og ros.
For mig var det fantastisk at opleve den betydningen disse irrationelle skikkelser fik i en så rationel funktionel sammenhæng. Nu er fabrikken desværre lukket. I den vanskelige lukningsprocessen, sagde flere af fabriksarbejderne
at: ”Unionsdamerne vores får de ikke ta fra os”!
De blev også udpeget i en Telemarksavis som en af 7 underværker i Telemark! Derfor har de ladet rensereaktorerne med gallionsfigurerne stå, og forsøger at finde ny brug
til bygningerne.
WWW.NORHEIM.DK

Medaljens forside
Frisklivcenteret, Porsgrunn, Norge 2003
Hver ”bue” er 3.20m. lang. Materialet er hvid beton og
brugte medaljer.
”At turde er at miste fodfæstet et øjeblik.
At ikke turde er at miste sig selv.”
Citatet (omskrevet i flere omgange fra Søren Kierkegaard)
er udgangspunktet for skulpturene til indgangspartiet i
bygningen som rummer idræt, kultur og helse. Figurens
forsider er fulde af medaljer støbt ind i betonen som en
mosaik. Så de fremstår som en slags lokal “heltehistorie”.
Folk i området blev opfordret gennem pressen til at levere
alle typer medaljer. Der blev givet alt fra svømmeknapper
til verdensmesterskabs- og krigsdeltagermedaljer . 373 til
mænd og 75 til kvinder. (Medaljehistoriene er arkivert) Et
viktig minde fra min opvækst i Skien er “Verdenskongen”
som var (og er) med på alle festlige anledninger med en
uniform tætpakket med medaljer fra alt som er muligt at
opdrive medaljer for. Hans værdighet og stolthed under
tyngden af alle disse påskønnelser sætter Janteloven i relieff.
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Familiealbum
Installation fra Vrå udstillingen 2010
”Benthes værker er på en måde naive, hvilket for mig vil
sige, at de ejer en hjertets renhed, en mærkelig poesi, som
er ualmindelig i kunstverdenen i dag.
Hun har i dette billedsprog vist flyvende, sejlende, kørende
kvindefigurer, der i tableauer fortæller historier om
essentielle menneskevilkår.
På Vrå Udstillingen 2010 udstillede Benthe Norheim i et
lille rum, hvor en kvindefigur rejste sig op som af en skygge
eller en forfader eller formoder på gulvet. Figuren var skabt
i cement, et foretrukket materiale, i al dets upretentiøse
fremtræden. På væggene vistes dét, man kan kalde et
anegalleri af kvindens slægt, personportrætter, fra de
mest fromme, sjove, melankolske og spørgende, til dem,
der næsten udelukkende var gengivet som en cementklat,
som om de ikke havde efterladt noget spor eller nogen
erindring hos nogen. – Det er disse fortællinger fra en
kendt, men måske noget overset verden, som en skæv
skulpturel fortæller som Benthe Norheim fremdrager og
beriger vores verden med.”
Lene Rasmussen, december 2010
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3 Gratier, H:240cm. Beton. Fra Vrå udstillingen, Danmark 2007

Mor og Datter, lavet til vrå udstillingen 2011 , beton, jern og fundne dele af landbrugsredskaber. højde 150 og 205cm

