
+++ Persmededeling +++ Zweibrücken/Duitsland – Maart 2012 +++ 
 

Rond om die Zee 2012 – Livereis-Kunstproject van de Konzeptkunstenaar 

Jürgen Rinck uit Zweibrücken (April tot en met Juli 2012) 

 

Niet rond om de wereld maar wel met de fiets rond om de Noordzee, dat zijn de reisplannen van 

konzeptkunstenaar Jürgen Rinck. Negentig dagen alleen met fiets, tent en iPhone. Vanaf overall en 

elke moment produceert Rinck tekst en beeld middels het smartphone. Wij kunnen live en direct aan 

deze reis deelnemen, interactief via die Weblog www.irgendlink.de. 

 

Met z'n zesduizend Kilometers is de Noordzee fietsroute (NSCR) de langste fietsroute van de 

wereld. Ze gaat door acht landen, de Nederlanden, België, Engeland, Schotsland, Noorwegen, 

Zweden, Denemarken en Duitsland. De deelstukken over de Zee worden middels Schip of Vliegtuig 

gedaan, de hele rest met de fiets. Het is een project wat mensen van verschillende landen verbind. 

 

Tijdens zijne reis, van April tot Juli 2012, gaat de Reisekunstenaar weer een van zijn Kunststraten 

creeren. Dat bedoelt, dat hij op de aangegeven route elke tien Kilometer een foto van de straat maakt. 

De fotografien kunnen later tot een gesamtkunstwerk samengevoegd worden.  

 

Die droom van een live blogging van een lange fietstocht - dus een reis in realtime, interactief en 

virtueel te documenteren - is niet nieuw, maar technisch pas sinds korte tijd te realiseren. Voor de 

eerste keer heeft Jürgen dat in het begin van 2012 gerealiseerd. Toen is hij met de fiets van 

Zweibrücken naar Andorra gereden. Dankzij de Blogsoftware Wordpress heeft hij niet alleen 

maar plaatjes in zijn Blog maar hij heeft ook korte teksten op de minuscule iPhone toetsenbord 

geschreven. Met de nieuwe technische ontwikkelingen kwamen ook meer en meer de wensen op, ook 

langere reizen live te documenteren. 

 

Van November tot December 2010 wandelde Jürgen van Saint Jean Pied de Port naar Santiago de 

Compostela. De klassieke Jacobsweg. Op deze wandeling ontstond een meer dan tweehonderd 

pagina's vullend e-book wat helemaal op het iPhone is geschreven. 

 

Die actuele Project is de tot nu grootste. Het concept is simpel: Jürgen reist alleen met de fiets, slapt 

in het tent en bereid zijn eten op een klein camping koker toe. Dagelijks gaat hij in zijn Blog over de 

reis berichten. Direct en interactief. "Het speciale van mijn berichten is, dat de lezer live met op mij 

reis zijn, elke daag. Heel dichtbij, over het wereldwijde net en de commentaar functie met mij 

verbonden", zegt Jürgen. 

 

 

Voor vragen en interviews met de media (kranten, magazines, radio en televisie) kunnen graag 

afspraken gemaakt worden. Jürgen Rinck spreekt Engels en Frans. 

 

Informaties op www.irgendlink.de/presse/ 

 

>>> Voor termijnafspraken kan contact met de homebase gemaakt worden. 

Denise Maurer, homebase@europenner.de 

D-Zweibrücken en CH-Windisch 

 

Vertaling door Joachim Rinck 
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