
Sj0setter klimakunst 
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UNDERVEIS: Marit Thingnces (t.v.) og Inghild Sieire ble fraktet til Kapp Mitra. hvor de skulle sj0sette batene sine. av kaptein Arne Kristoffer 
Olstad. FOTO:GRUPPE MIM 

Tre kunstnere satte forrige mandag egenproduserte 
seilbater pi vannet ved Ny-A'esund. Hver bat er lastet 
med hermetisert kunst. 

}) Line Nagell Ylvisaker 

• Seks gule, hvite og bla rre
bater utstyrt med treseil og kj01 
av metall ble i forrige uke kastet 
pa fjorden ved Kapp Mitra, hvor 
Kongsfjorden og Krossfjorden 
motes. Like mange fikk skyss 
med fraktbaren «Norbj0rn» 
sorover. De skal slippes blant 
annet ved Bjornoya og pa 
Tromsoflaket. 

Kunstnergruppen Gruppe 
MIM bestaende av Merete 
HoI Tefre, Inghild Sleire og 
Marit Thingmes tok med seg 
de egenproduserte batene, da de 
dro Ea besok til kunstnerhytta i 
Ny-Alesund. Na haper de batene 
blir fUlmet Etter endt seilas. 

- De som finner batene rna 
apne lasten og lese det som star 
der, sier HoI Tefre. 

Lasten, som de selv har 

hermetisert i en metallbeholder 
som ligner pa en blankleverpos
teiboks, inneholder nemlig en 
plakat med bilder av 30 truede 
d:Tearter, fro fra detutrydnings
tnlede almetreet og et originalt 
grafisk trykk. 

R0dlista arter 
Det er ikke bare pa Svalbard 
kunstnergruppen har satt ut 
bater. Prosjektet, som de kaller 
Konvoi, startet i N austdal i Sogn 
og Fjordane. 

- Vi har laget til sam men 300 
bater i forbindelse med at det har 
vrert 300 samtidskunstnere pa 
Vevringutstillinga i Naustdal, 
for teller Sleire. 

Utstillingen hadde 30-ars
jubileum helga 18. - 20. sep
tember, og under festivalen ble 
de Beste av barene sjosarr i en 
konvoi pa Fordefjorden. 

- Det er en hyllest til kunst
nerne samt et prosjekt for a 
hindre at Fordefjorden skal bli 
odelagt av planlagt bergverks
drift, sier Hoi Tefre. 

Lasta i baten er en paminnelse 
om a ta yare pa fjorden og trua 
arter i naturen generelt. 

- Siden vi hal' vrert pa Sval
bard tidligere har vi tatt med oss 
arter herfra, sier Sleire. 

Eget nummer 
- Vi har lagt mye arbeid ned 
i a konstruere batene, a Finne 
ut hvor godt de !<.an seile og 
hvor tung kjolen !<.an vrere, sier 
Sleire. 

Hver av batene har sitt eget 
num mer. Kunstnerne haper 
batene blir funnet, og at de far 
tilbakemelding pa hvor batene 
havnet. 

- Vi onsker aregistrere hvor 
batene har seilt, finne ut hvor 
stromningene gar. Kanskje vi i 
tillegg far en del kontakter, sam
tidig som vi far spredt budskapet 
vart, sier HoI Tefre. 

VIKTIG LAST: Marit Thingnces 
(t.v.) lnghild Sieire og Merete Hal 
Tefre viser frem den symbolske 
lasten batene er utstyrt med. 
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I badekaret 
Fere av barene som ble sluppet 
pa Fordefjorden er allerede 
funnet. 

- Vi har fatt tilbakemelding 
fra en dame som har en bar i 
badekaret sirr, sier Sleire. 

Noen av barene har blitt 
plu kket opp fra Fordefjorden for 
sa abli sjosatt andre steder. 

Kunstnerne villegge ut infor
masjon om hvor b:hene har havnet 
pa nettsiden gruppernirn.no. 




