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"Til fremtiden’ af Rikke Luther. 

Kunstprojekt i ’Europapassagen’ (en del af Hærvejen), der 
forbinder Marsk Stigs Vej og Vilhelm Ehlerts Allé, mellem Lidl 
og Peugeot. 

Den danske billedkunstner Rikke Luther er blevet bedt om at 
udarbejde et projektforslag til området, der svarer til intentio-
nerne i den overordnede kunststrategi for Banebyen, udarbej-
det af billedkunstner René Schmidt.

Europa-passagen

”Europa-passagen” er en ny definition af Hærvejen (René 
Schmidt). En vej der i fremtiden bringer folk fra det historisk 
vigtige knudepunkt Viborg, igennem et nyt byområde (Viborg 
Baneby), og videre ned igennem Europa og ud i fremtiden.

”Europapassagen” er centralt placeret i Viborg Baneby, og 
skal skabe en ny forbindelse mellem den nordlige bydel, hvor 
man finder flere kommende boligområder, togstationen, et 
gymna-sium, et bibliotek og Viborg bymidte og den sydlige 
bydel, hvor man finder et ungdomsaktivitetscenter (GAME), et 
plejecenter,  Viborg Ungdomsskole og en større 
dagligvarebutik. 
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Del 1; Skalerbare markeringer af kunst til en bydel i vækst

Ny bro

Udsigt
Art-tech
Ingeniør kunst arkitektur

Banebo

Nærhed_værdighed
Plejecenter møder nyverden
Historie_demens_tidsvortex
Info
Bagside/offentligrum
vejkryds/forvirring

Europa passagen

Formidling_En bydel med udsyn
Frankrig (Pergout)_Tyskland (Lidl)
Langt hegn_40m tegning
Fortælle linie 2574 km
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Park

Zoetrope
The Animation Engine_The Art Engine
Kaleidoskop_betydningsmaskine
Signalpost
Plads-centrum_byport
Lokal og historisk forankring
(Zoetrope 1833_Jernbanen 1863)

Hærvejsbro

Her starter hærvejen
Transport/tog
Storby
Vejviser indgang 
Skilt/video-varde

Lise Harlev

Banebyens 5 udsmykninger_nytkvarter_porten til hærvejen_



Rikke Luthers projekt skal dels fungere som en af-
skærmning mod Peugeots varegård og samtidig virke 
som en passage, som folk har lyst til at gå på opda-
gelse i. Projektet består af en række tynde betonmure 
i forskellige farver og geometriske former, der tilsam-
men skaber en langstrakt forløb/afskærmning. 
I murene er der indarbejdet en række tilbagetrukne 
felter, hvor der monteres tegninger trykt på kakler. De 
geometriske former fortsætter ud i stisystemet, som 
indfarves i betonen på Hærvejen.

Kunstmurene er en udbygning af de to nye støtte-
mure, der skal etableres i passagen for at holde på 
jorden. Samtidigt vil støttemurene fungere som fun-
dament for kunstværket samt delvist formes som en 
rampe/ bænke, hvor den forbipasserende kan tage et 
hvil og indgå i muren.

Murene vil visuelt forme sig ind i stisystemet, hvor det 
nye stisystem (Hærvejen) vil blive inddraget igennem 
farver og former, der kommunikerer med murene. 
Desuden vil murene have delfragmenter, der strækker 
sig ind i de grønne områder i form af mindre skulptu-
relle elementer samt plantearealer, der er tilpasset den 
overordnede formgivning. 



Kaklerne

For at skabe sammenhæng imellem den nye bydel, 
historien om Hærvejen og den omgivende planet 
(Jorden) vil en række informative keramiske kort blive 
inkorporeret i murene. 

Fra den ene side som en indgang til den historiske vej 
og for de folk der kommer fra historien ind i passagen. 
Fra den anden side som en introduktion til den nye 
bydel de vil blive mødt af.
Kaklerne på murene er formet i lange striber for at 
understøtte bevægelsen man er i, når man kommer 
igennem rummet, passagen.

Tegningerne vil koncentrere sig omkring transportveje, 
historiske såvel som fremtidige vejsystemer, der bindes 
sammen med nye komplekse historiske elementer så 
som de planetariske udfordringer vi står over for, hvilket 
vil have indflydelse på vores lokale samfund på en 
måde, vi endnu ikke kan definere. 

De repræsenteres ved Antartika, Havet, Atmosfæren, 
Rummet og Ydre Rum. På den måde vil projektet både 
trække tråde bagud i tiden men også langt ind i fremti-
den.

[Eksempler på kakler fra Sao Paulo Bienalen, 2016]





Rikke Luther

Education         Phd researcher at the Institute of Art and Culture (IKK), Copenhagen University, The Danish Royale Art Academy, Denmark
and ACT;  MIT program in Art, Culture and Technology, School of Architecture and Planning, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge,
MA, US, (2017- 2020)
The Royal Danish Art Academy, 1991 – 1998
Founder of Learning Site, (2004-2015)
Co-founder of N55, (1999-2003)

selective Exhibitions and Projects 
2019 GIBCA / Göteborg Ineternational Biennal for Contomporary Art, (Lisa Rosendahl), Sweden
2018 Rivers of Emotion, Bodies of Ore, Kunsthall Trondheim, (Lisa Rosendahl), Trondheim, Norway
2018 In Our Present Condition, (Gediminas Urbonas, Lars Bang Larsen, Laura Knott), MIT, Cambridge, US
2016 Mesures of Uncertainty, 32nd Bienal de São Paulo, São Paulo, Brazil
2013 The Society Without Qualities, (Lars Bang Larsen), Tensta Konsthall, Stockholm, Sweden
2012 The Reykjavik Arts Festival 2012, (Jonatan Habib Engqvist) The Nordic House and Reykjavik City, Iceland
2011 Living as Form – Archive of Socially Engaged Practices from 1991-2011, (Nato Thompson), Creative Time, N.Y., US
2004 Learning by Sea Urchin, (Paper Dwelling, Model 1:1), AIT, Tokyo, Japan
2003 Living Inside the Grid, (Dan Cameron), The New Museum of Contemporary Art, New York, US
2002 N55, (Gianni Jetzer), Kunsthalle Skt. Gallen, Switzerland
2001 Days of Hope - 49th Venice Biennale, (Maia Damianaovic), Italy
2000 What If/Tänk Om, (Maria Lind), Moderna Museet, Stockholm, Sweden
1998 The Campaign Against Living Miserably, RCA, London, UK
1996 NowHere, Work in Progress, (Iwona Blazwick), Louisiana Museum of Modern Art, Denmark

Om kunstneren:

Den danske billedkunstner Rikke Luther (f.1970) har 
udstillet på danske og internationale museer og biennaler 
i over 20 år og har før sin solokarriere været med til at 
grundlægge kunstnergrupperne Learning Site og N55. 
Hendes seneste soloudstilling var sommeren 2019 på 
Kunsthal Aarhus.
Pt. arbejder hun på projektet Concrete Aesthetics: From 
Universal Rights to Financial Post-Democracy som en del 
af en praksisbaseret ph.d. ved Institut for Kunst- og Kul-
turvidenskab, Københavns Universitet, Institut for Kunst, 
Skrift og Forskning, Det Kongelige Danske Kunstakademi 
og ACT (Art, Culture and Technology), School of Architec-
ture and Planning, Massachusetts Institute of Technology. 
Ph.d projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Læs interview med Rikke Luther her: https://kunsten.nu/
journal/praksisbaserede-kunstforskere-iii-rikke-luther-be-
ton-som-politisk-og-kunstnerisk-undersoegelsesobjekt / 




