
En permanent udendørs videoinstallation og skulptur 
til Efterskolen Eriksminde, Odder.

Værket bliver en del af skolens hverdag, men ses allerede på lang afstand, når 

man nærmer sig skolen: På skolens nyeste tilbygning bliver der fra skumringstid 

projiceret et videobillede af jorden set fra rummet. Den skinnende fuldjord står som 

et vartegn for skolen og den ånd, der er stedets. Billedet af jorden i dens langsomme 

omdrejning peger på alt det store og uforståelige, vi er en del af, og samtidig på det 

basale; at jorden er én klode, som vi sammen bebor og skal tage vare på.

På den anden side af den nye tilbygning, den side, der vender ind mod skolens 

lunger i form af den nyanlagte grønne gård, går den anden videoinstallation 

ligeledes i gang omkring skumring. I et stille tempo projiceres billeder af hver 

eneste person tilknyttet skolen, lærere, personale og elever op som portrætter i 

fuld størrelse. 

Installationens tredje element er en skulptur i form af en gylden bronzeskål med 

en diameter på 6,5 meter og en dybde på 0,7 meter. Det er en skulptur, der kan 

bruges i leg og som et vindhelle, hvor man kan ligge og suge sol. På afstand vil 

skulpturen danne en rolig og varm cirkel. 

Ved at vise det levende billede af jorden i omdrejning på den ene side, og på den 

anden side de personer, der befinder sig på Eriksminde netop nu, peger projektet 

på to yderligheder i tilværelsen. Det universelle – det ubegribelige kontrasteret af 

det ganske jordnære, vores daglige virkelighed. Den virkelighed, som også er krop 

i leg, og krop i møde med verden, repræsenteret ved skolens nye midtpunkt, den 

gyldne skål.
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Mennesket / Afmasket video HD10x16 / 28:34 minutter / Audio:mono.

Jorden / Afmasket video 4:3 / 9:16 minutter / Audio:none.

Medicus locus / Skulptur Bronze / Diameter: 652  cm / Dybde: 71 cm.

www.evakoch.net
FOTO: PETER KLODE

FOTO: PETER KLODE


