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Nordsøkysten rundt 2012 – Live-rejse – Kunstprojekt af Zweibrückener Konceptkunstner 

Jürgen Rinck (april til juli 2012)  

 

Selvom det ikke er en verdensrejse, så planlægger konceptkunstneren Jürgen Rinck en 90 

dags rejse langs Nordsøkysten på cykel medbringende telt og iPhone. Overalt og på alle tider 

som på tidligere rejser, kreerer Jürgen Rinck billeder og tekster på sin iPhone. Vi er takket 

være webblog www.irgendlink.de altid straks og interaktiv tilstede.  

 

Med sine sekstusinde kilometer er Nordsøkystcykelstien den længste cykelsti i verden. Den forbinder 

otte lande med hinanden, Holland, Belgien, England, Skotland,Norge, Sverige,Danmark og Tyskland. 

Distancerne på havet klares med færge og fly. Det er et folkeforbindende projekt.  

 

Under rejsen fra april til juli 2012 vil rejsekunstneren Jürgen Rinck genskabe en af sine ”Kunststrassen” 

(kunstveje), hvilket betyder, at der for hver 10 kilometer på den planlagte strækning vil blive taget en 

optagelse til senere redigering og skabelse af billeddokumentation. 

 

Hans drøm er at kunne dokumentere en ”cykelrejse-liveblog” altså en rejse her og nu, interaktiv og 

virtuel. Det er ikke nyt, men teknisk har det først været realistisk i nyere tid og blev af Jürgen Rinck 

gennemført første gang i foråret 2010. Dengang rejste Jürgen Rinck på cykel fra Zweibrücken (D) til 

Andorra. Undervejs, takket være sin blogsoftware fra ”Wordpress” placerede han ikke kun sine billeder i 

sin blog, men skrev yderlige korte indslag tastet ind på iPhone tastaturen. 

 

Med videreudviklingen af tekniken voksede Jürgen Rinck`s ønske om også at kunne doku mentere 

”live” på længere rejseruter. Således gik han i november og december 2010 til fods fra Saint Jean Pied 

de Port til Santiago de Compostela, den klassiske Jacobssti. Dengang opstod der et mere end 200 siders 

”e-book” udelukkende skrevet på iPhone.  

 

Hans aktuelle projekt bliver indtil videre det største. Konceptet er enkelt. Jürgen Rinck rejser alene på 

cykel, sover i sit telt og tilbereder mad på gasblus. Han vil dagligt med billeder og tekst beskrive sine 

oplevelser på sin blog, omgående og interaktiv. Det specielle ved denne reportageform er at læserne kan 

følge med ”live” på internetet med de kommentarfunktioner der er tilgængelige, siger Jügen Rinck.  

 

 

På turen står Konceptkunstner Jürgen Rinck til rådighed vedrørende spørgsmål fra medier 

(aviser, magasiner, lokalradio- eller TV-stationer). Han taler foruden tysk også engelsk og fransk. 

 

Infomationer hentes på www.irgendlink.de/presse/  
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