
OMRÅDEFORNYELSEN I KLINKBY-HOUE-TØRRINGHUSE
KUNSTPROJEKT - PÅ TVÆRS AF BYERNE

HOVEDVÆRKET:

EN SKULPTUREL MUR: 
 
På det trekantede areal mellem Lemvigvej/Vandborgvej og Thyborønvej placeres et værk, der udfolder sig i længden. Det består af en omkring 50 meter lang, 1 meter høj og 30 cm bred mur sat sammen i 
forlængelse af hinanden. Værket placeres langs med Thyborønvej ca. 9 meter inde på arealet. Her vil værket stå ved den mest trafikerede vej i området og være klart aflæseligt for bilisterne, der jo er det 
primære publikum og fra cykelstien bagved, hvorfra man vil kunne stå og studere værket i sin helhed.  

Den lange formhistorie vil sikkert lede tanken hen på et autoværn, fordi den løber over en lang distance tæt på en vej, og det vil være langt nok til, at bilisterne kan nå at studere den og opfange nye detal-
jer, når de kører forbi. 

STOLPER VED INDKØRSLEN TIL TØRRINGHUSE 

Tre skulpturelle stolper står i området ved byskiltet og de eksi-
sterende grønne byporte (som forudsættes nedtaget). 

De ser almindelige ud og er i familie med alle de andre praktiske 
foranstaltninger langs vejen, men de er også mærkelige, som har 
de en praktisk funktion, men nu i en slags kontrolleret opløsning.  

Værkerne er ca. 3 meter høje. På de to af stolperne, der er pla-
ceret lige indenfor byskiltene, står de nederste og øverste 50 
cm af stolperne uberørte og blanke, mens den midterste del er 
præget af et mere markant relief. 

Den tredje stolpe placeres i venstre græsrabat ca. 100 meter 
inde i byen. Stolpen er præget med reliefvirkninger over det 
hele. 
 
De tre stolper markerer en start - at her sker der noget andet. 

SKULPTURELLE BÆNKE VED ALT-I-ET-HUSET
 
I Houe opstilles to runde skulpturelle bænke der også kan sid-
des, mærkes og kravles på. De placeres på udeområdet foran 
Alt-i-Et-Huset.

De runde former er logiske til en placering ved et fælleshus, 
hvor folk mødes. 

Skulpturerne vil have en diameter på 2 meter og med en højde 
på 60 cm, så det er indbydende for folk at sætte sig på dem. 

SKULPTURELT LANDSKAB PÅ GL. FORSAMLINGSHUSGRUND

Foran grunden, hvor forsamlingshuset lå i Klinkby, etableres 
en ekstra stribe fortovsfliser ved siden af de eksisterende. 

Her vil et ca. 5 meter langt skulpturelt landskab vokse op fra 
fliserne. 

Det vil bestå af ca. 1,20 meter høje skulpturelle betonsøj-
ler, sat på tæt linje ved siden af hinanden. Fordi søjlerne står 
tæt sammen, vil de enkelte søjler interagere med hinanden, 
samtidig med at de tilsammen vil danne en afgrænsning 
mellem vejen og grunden, hvor det gamle forsamlingshus lå.

Værket har samme grundrids som de eksisterende fortovs-
fliser og etableres parallelt med disse som en ekstra fortovs-
række.

DE TRE “DRYP”:


