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Rundt havet 2012 – Live-reise-Kunstprojektet til konseptkunsteneren Jürgen 

Rinck (april til juli 2012) 

  
Jürgen Rinck har store planer. Han vil sykle. Ikke rundt hele verden, men rundt hele Nordsjøen. 

Nitti dager - alene med sykkel, telt og iphone. Slik vi kjenner det fra tidligere reiser, skaper Rinck 

bilder og tekster med sin smartphone. Takket vӕre Webbloggen www.irgendlink.de kan vi følge 

ham interaktivt på hele turen. 

 

Den 6.000 kilometer lange sykkelruta rundt Nordsjøen, the North Sea Cycle Route, eller 

Nordsjøsykkelruta på norsk, er verdens lengste skiltede sykkelrute og går gjennom åtte land og 

binder sammen Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Skottland og England på en 

enestående måte. Etappene over havet blir tilbakelagt med fly eller ferje. 

 

Reisen er planlagt fra april til juli 2012 og i løpet av denne tiden vil reisekunsteren arbeide med sitt 

prosjekt «Kunstveier». Hver mil på strekningen blir dokumentert med et veibilde slik at hele reisen 

senere kan betraktes som et Gesamtkunstwerk («helhetskunstverk»). 

 

Hans drøm er en sykkelreise-live-blog hvor han blogger mens han er underveis. Det  å dokumentere en  

interaktiv og virtuell reise er ikke ny, men teknisk sett er det av nyere dato. Rinck benyttet den 

metoden for første gang våren 2010 da han syklet fra Zweibrücken til Andorra. Takket vӕre 

Wordpress bloggersoftware kunne han i tillegg til bilder også presentere korte artikler som han skrev 

på det lille iphonetastaturet. I samme tempo som teknikken forbedret seg, vokste hans ønske om å 

kunne dokumentere en lengere reise. Fra november til desember 2010 gikk han den klassiske 

Jakobsveien fra Saint Jean Pied de Port til Santiago de Compostela. Resultatet ble en e-bok på mer enn 

200 sider, kun skrevet på hans iphon. 

 

Dette prosjekt blir hans største til nå. Konseptet er enkelt: Rinck sykler alene, overnatter i telt og 

forsørger seg selv med hjelp av primusen. Via bloggen sin holder han oss daglig oppdatert om sine 

reiseopplevelser. «Det spesielle ved mine daglige reportasjer, er at mine lesere kan følge meg på 

reisen og hvis de har lyst, kan leserne ta kontakt med meg ved hjelp av kommentarfunksjonen på 

bloggen», sier Rinck.  

 

 

Ved avtale er det mulig å intervjue kunsteren underveis. Jürgen Rinck snakker med mediene 

(pressen, lokalradio eller fjernsyn) på tysk, engelsk og fransk.. 

 

Mer opplysninger på www.irgendlink.de/presse/ 

 

>>> Ta kontakt med Homebase for å avtale et møte med kunsteneren . 

 

Denise Maurer, homebase@europenner.de 

D-Zweibrücken og CH-Windisch 

 

Oversettelse av Hannah Siebers og Tone Ramberg 

 

http://www.irgendlink.de/
mailto:homebase@europenner.de
http://toffeefee.wordpress.com/

