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© 2015 Museum Ovartaci
og forfatterne

Lige nu viser vi eksempelvis en ny større særudstilling af den

museum@ovartaci.dk
www.ovartaci.dk

fernisering på pop-up udstillingen ”Ovartaci by ARoS” i M.P.

færøske kunstner Øssur Johannesen (se andetsteds), som vi
åbnede ultimo august – det var dagen efter en flot og velbesøgt
Bruunsgade. Her i sensommeren har vi endvidere afviklet endnu
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et velbesøgt arrangement i samarbejde med Folkeuniversitetet –
en aften der handlede om begrebet ”Normalitet” og hvor
Museet naturligvis var en del af aftenens program.
Men i tiden nu er der stadig én stor opgave – fremtiden. Udover
alle hverdagens øvrige opgaver og nye tiltag fylder det naturligvis meget. Det handler om bestræbelserne på at udvikle en
skudsikker plan for en fremtid for Museet. Der er mange aktører
i denne udviklingsfase – mange gode idéer og intentioner – altsammen gode kræfter, som gør et stort stykke arbejde for os og
for vores fremtid.
Midt i alt dette rykker flytningen af hospitalet i 2018 også lidt

Eget tryk

ind i vores hverdag. Det er fordi flytning også betyder gennemgang og stillingtagen til det, der er, set i lyset af den nye æra,

Medlemsblad for
Museets Venner
Løssalgspris kr. 20,Forside
Øssur Johannesen

som man går ind i. Sagt lidt mere konkret handler det om kilometervis af arkivmateriale – ikke museets, men hospitalets – der
i denne tid og frem til 2016 skal gennemgås og afleveres til
Statens Arkiver eller makuleres. Der er andre, som tager sig af
denne opgave, men her har Museet naturligvis en betydning,
dels fordi vi i mange år har registreret, varetaget og anvendt
diverse arkiver helt tilbage fra hospitalets tilblivelse, og dels
fordi vi selv skal aflevere dele af arkivmaterialet. Vi er derfor i
gang med en større digitaliseringsopgave, hvor dokumenter
scannes og registreres, netop for stadig at kunne holde fast i
historien som et betydningsfuldt aktiv – for eftertiden. Og det
uanset om vi viderefører Museet på matriklen her eller et andet
sted.

PROTEKTOR FOR MUSEET
PER KIRKEBY
Mia Lejsted
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Øssur Johannesen
– ensomhed, lidelse og
længsel

Af Mia Lejsted

Øssur Johannesens kunstunivers er intenst, kontrastfyldt
og dybt. Der er gennemgående
en mørk grundtone i
Johannesens værker – et tungsind, en alvor og en, ja man
fristes naturligvis til at sige,
færøsk råhed. Men råheden
rummer samtidigt den følsomhed, som man oplever det i
denne stærkt ekspressive
kunst. De groft udskårne
ansigter i Johannesens grafik
er så udtryksfulde, at de hager
sig fast i betragterens blik. De
insisterer og tager et fast greb
om hjertet på omverdenen. Og
det samme gør Johannesens
malerier – blot på en mere stilfærdig måde. Et fortættet
udtryk – en klar form og en
enkel penselføring/teknik.
Som maskerne fra tidligere
uberørte stammers kultur og
traditioner – så præcise står
Johannesens mennesker og
deres ansigter. Det er de stærke følelsers billeder, som titlen
på udstillingen netop ikke
lader os i tvivl om.
Udtrykkene, hvad enten det er

Johannesens tilgang til materi-

ne… Johannesen rummer

indenfor det ekspressive felt

landskabet eller mennesket, er

alet og ikke mindst i den ener-

samme tætte kontakt med og

og med det ubundne afsæt,

nærmest karrikeret – det er

gi, hans værker emmer af.

mellem sig selv og idéer,

han lægger til grund for sine

kunstnerens egne stærke ople-

Skotte gik til maleriet, tegnin-

følelser, indtryk og udtryk –

værker, hører han til den lille

velser i livet, der bliver udtrykt

gerne, raderingerne med en

kunstneren er kunsten og

eksklusive gruppe af kompro-

i denne ekspressive malemåde.

særlig form for heftighed eller

omvendt.

misløse kunstnere.

temperament – han kunne
Man kommer uvilkårligt til at

male på alt, og det gjorde

Øssur Johannesen hører til den

Udstillingen forlænges til året

tænke på en anden af vores

han, når han var i det hjørne.

yngre generation af kunstnere

ud, så alle kan endnu nå at se

store kunstnere, William Skotte

Lampeskærme, skurvogn, gulv-

– hvor han absolut adskiller

den.

Olsen, når man ser

tæppe, servietter fra toiletter-

sig som én af de væsentligste
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Ovartaci by Aros

Ultimo august 2015

Foto: Dorte Adelfred

– pop-up udstilling

andre, hørt om Museets usikre

Det var et samarbejde mellem

Ovartaci skildrede sine tidlige-

og ulykkelige fremtidsudsigter,

to meget forskellige museer og

re liv og mange mentale skift,

”Jeg har også været fugl i

og han ønskede med dette ini-

samlinger.

som han har været igennem –

Egypten”.

tiativ at sætte fokus på vores

Forskelligheden er først og

noget især surrealister og

”Museum Ovartaci har en sær-

uvurderlige samling af kunst

fremmest begrundet i afsættet

CoBRA gruppens medlemmer

lig position i Aarhus ...” Det

og på værkernes betydning

for værkernes og samlingernes

hyldede og efterstræbte.

var blot én af ARoS-direktørens

som en del af kunstpaletten i

tilblivelse, men det er præcist

Ovartaci-samlingernes værker

indgangsvinkler til samarbejdet

Aarhus. ”… Dette Museum må

disse, for Ovartaci-samlingerne

er eksponenter for ”… den

denne sommer mellem ARoS

bevares som en væsentlig

særlige omstændigheder, der

rene kilde til kunstneriske

og Museum Ovartaci om en

medspiller og klangbund for

bidrager til den stærke karak-

udtryk” – udtryk, som meget

Af Mia Lejsted

pop-up udstilling i centrum af

meget anden kunst”, og sam-

ter, som værkerne udviser – og

anerkendte kunstnere i dag

Aarhus under titlen: ”Ovartaci

arbejdet var både en hånds-

dermed til den samlede kunst-

kan se kvaliteten og vigtighe-

by ARoS”

rækning, en blåstempling – og

scene og kunstforståelse i

den af. En sådan kunstnerisk

et væsentligt bidrag til at rette

bred forstand.

ressource rummer Aarhus – og

Direktør for ARoS, Erlend
Høyersteen havde, som mange
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opmærksomheden på os.

det handler ikke mindst i disse
år om at skabe forståelse for

Foto: Dorte Adelfred

vigtigheden af den. Det har

der – altså sammenstilling af

Art Brut-kunstnere på dansk

væsener. Hans anerkendelse

ARoS bidraget til med dette

dyr/fugl og kvinde – og ryge-

grund – en kunstner af inter-

og berømmelse burde indtage

samarbejde.

fantomer. Tilsammen blev det

nationalt format – bliver

en langt større plads i den

en fin lille og repræsentativ

eksponeret uden for den fysi-

internationale l’art brut-kanon

Udstillingen, der blev vist i

udstilling, der i løbet af de to

ske verden, hvori denne kunst

af outsiderkunst skabt af

M.P. Bruunsgade i to mindre

uger og tre weekender henover

og kunstner er skabt, dels for

kunstnere uden for den etable-

lokaler, udlånt af Kähler, blev

festugen tiltrak ca. 4.500 besø-

at skabe øget opmærksomhed

rede kunstverden.

overvejende sammensat af

gende. I udstillingsperioden

og dels for at markere, at

nogle af de største af Ovartaci-

var der yderligere arrangeret

Ovartacis kunst er så stærk, at

Det er åbenlyst, at Ovartaci

samlingens kvindefigurer,

guidede oplæg i udstillingen,

den brænder igennem i nye

sagtens tåler at blive målt med

eksempelvis ”Stalin” og tre

der vinklede Ovartaci som

lokaliteter.

internationalt feterede l’art

egyptisk udseende kvinder –

kunstner og menneske.

Ovartaci skabte sit helt eget

brut-kunstnere såsom Adolf

kunstneriske univers –- esote-

Wölfli og C.F. Hill, og hans

Gudinde” samt fem udvalgte

Værkerne udstillet uden for

riske, surreelle verdener af en

værker må derfor betragtes

hænge-kvindefigurer. Der var

museets rammer: Det handler

særegen skønhed befolket af

som en meget vigtig del af

eksempler på Ovartacis hybri-

om, at én af de væsentligste

imaginære menneske- og dyre-

den danske kunsthistorie og

den velkendte ”Universets
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kulturarv. Derfor skal værkerne
ud og virke på egne præmisser, de skal ud og tale og
berøre – og derfor en udstilling midt i byen.

Disse to fotos fra ferniseringen på:
“Ovartaci by ARoS” viser den store
interesse og tilstrømning, som vi
her på Museet oplevede i hele
udstillingsperioden. Mange århusianere fik øje på Ovartaci.
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Det Strömgrenske
Bornholmsarkiv

Af fhv. overlæge
Axel Bertelsen
Gæsteforsker ved Aarhus
Universitets neuropsykiatriske
forskningsenhed
Psykiatrisk Hospital, Risskov.

Professor Erik Strömgren, her på sit kontor, er uden diskussion en af de store skikkelser i Risskov-hospitalets og
dansk psykiatris historie. Foto: Peter Strömgren.

Erik Strömgren (1909-1993) var

også hospitalets lægebibliotek

fik forevist samlingen med

overlæge ved Psykiatrisk Ho-

til et af de største og mest

beskrivelse af værkernes tilbli-

I Museum Ovartaci’s arkiv

spital i Risskov og professor i

betydende i Nordeuropa, hvis

velse. Det var denne samling,

står tre store stålskabe med

psykiatri ved Aarhus Univer-

værdifulde samling af sjældne

som Johannes Nielsen, som én

skuffer til hængemapper, 4

sitet fra 1945 til 1979. Allerede

udgivelser fra overlæge

blandt hans mange fortjenester

i hvert skab. Heri befinder

i sin studietid så han mulighe-

Selmers tid nu også befinder

fik katalogiseret og udbygget,

sig professor Strömgrens

derne for at skabe et forsk-

sig i museet. Strömgren inter-

og med tiden også flyttet til

efterladte arkivmateriale fra

ningscenter ved Risskov-hospi-

esserede sig også for det, der

sin nuværende placering:

hans store psykiatriske

talet og det nye universitet i

dengang var hospitalets

Museum Ovartaci, opkaldt efter

befolknings- og arvelig-

Aarhus. Han fik oprettet et

museum, en samling af indlag-

én af sine væsentligste bidrag-

hedsundersøgelse af den

institut for psykiatrisk

te patienters kunstneriske og

ydere.

Bornholmske befolkning fra

befolkningsbeskrivelse, Demo-

håndværksmæssige arbejder,

1930’erne og fra en 50-års

grafisk Institut, et institut for

som han fik dem til at overgi-

Bornholmsundersøgelsen fik

efterundersøgelse i

biologisk og laboratoriemæssig

ve til museet, som dengang

Erik Strömgren ideen til i sin

1980’erne. Desuden rummer

forskning, for neuroanatomisk

befandt sig i tårnbygningens

studietid. Her fik han sin gang

museet en enestående sam-

forskning, for kromosom-

øverste etage. Det var ikke

på det psykiatriske hospital i

ling af litteratur om

undersøgelser og et psykolo-

offentligt tilgængeligt, men ved

Vordingborg, “Oringe”, hvor

Bornholm, alle større og

gisk institut, ligesom han fik

en af Strömgren's studenter-

han traf patienter fra

mindre udgivelser om øens

etableret et børne- og ung-

forelæsninger, hvor fremmødet

Bornholm, som hørte til det

befolkning, historie og for-

domspsykiatrisk hospital ved

på grund af vejret og årstiden

område, som hospitalet fik

hold i det hele taget, som

siden af det gamle hospital,

ikke var så stort, husker jeg,

indlagt patienter fra. Øen

Strömgren havde samlet

som blev udvidet betydeligt i

at vi blev gelejdet op ad en

udgjorde et afgrænset område

livet igennem.

1960’erne. Han udbyggede

snæver trappe til museet og

med sin egen dialekt og sær-
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prægede efternavne, som
f.eks. Ancher, Kofoed eller
Sonne, der gjorde det let at
finde bornhomere, hvis de flyttede fra øen og blev indlagt
andetsteds. Desuden var bornholmerne meget familiebevidste og havde nøje rede på
deres slægtsforhold. Samtidig
kunne øens befolkning på
dengang ca. 46.000 beboere
anses for tilstrækkeligt stor til
at tillade statistiske beregninger og ikke større, end at
undersøgelsen kunne foretages
af samme psykiater for at sikre
en ensartet diagnostisk bedømmelse. Altså et oplagt
emne for en befolkningsundersøgelse af psykiske lidelser og
deres arvelighedsforhold.
Målet for befolkningsundersøgelsen var at opgøre den psykiatriske sygelighed på
Bornholm på en bestemt dato:
prævalensen, og alle nytilkomne patienter år for år gennem

På en idyllisk halvø med udsigt til Vordingborg og Gåsetårnet ligger det psykiatriske hospital Oringe. Hospitalet
optog patienter fra østifterne, herunder også Bornholm, og under sin studietid her undfangede Erik Strömgren
ideen til sin store Bornholms-undersøgelse. Foto: Helle Lorenzen

en årrække: incidensen, særligt

der var indlagt fra Bornholm,

lidelse siden 1892. Han opsøg-

for at tidligere samarbejde

for skizofreni og manio-depres-

at kende, og ved gennemgang

te alle øens praktiserende

med sundhedsmyndighederne

siv psykose. Dernæst herudfra

af hospitalets ca. 10.000 jour-

læger, præster og lærere og

næsten havde fået udryddet

at foretage en tilbundsgående

naler siden oprettelsen i 1852

andre med omfattende lokal-

tuberkulosen på øen. Når han

undersøgelse af hyppigheden

fundet alle tidligere indlagte

kendskab for at skaffe sig

havde forklaret formålet med

af psykoser og andre psykiske

fra Bornholm. Dette blev sup-

oplysninger om mulige psyki-

sit besøg, var der praktisk talt

lidelser eller tilstande i de

pleret med besøg på andre

ske lidelser blandt øens

aldrig vanskeligheder med at

psykotiske patienters slægt,

psykiatriske hospitaler, institu-

befolkning i øvrigt. Alle med

få de oplysninger, som han

sygdomsrisikoen, særligt

tioner og plejehjem rundt i

psykisk lidelse aflagde Ström-

ønskede. Herved opnåede

blandt deres søskende og for-

landet for at finde dem, der

gren besøg, og han foretog i

Strömgren kendskab til alle

ældre, og til sammenligning

var blevet indlagt andetsteds.

alt hen ved 1000 sådanne

med lidelser og forstyrrelser af

også sygdomsrisikoen i gen-

1934-35 var han ansat på

hjemmebesøg for at få nærme-

psykiatrisk interesse på øen.

nemsnitsbefolkningen.

Amtssygehuset i Rønne, hvor

re oplysninger, herunder også

han ved gennemgang af ca.

om sygdomme i slægten. Ved

Til bestemmelse af den psykia-

Ved gentagne ansættelser på

20.000 journaler skaffede sig

besøgene blev han mødt med

triske sygdomsrisiko i gennem-

Oringe fra 1930 havde

kendskab til alle, der havde

saglig imødekommenhed,

snitsbefolkningen undersøgte

Strömgren lært patienterne,

været indlagt med psykisk

måske på baggrund af erfaring

Strömgren tre befolkningsgrup-

8

hvorfra han kunne fortsætte
sine forskningsaktiviteter.
Efter opfordring fra yngre
læger, ansat på den i 1961
oprettede psykiatriske afdeling
i Rønne, påbegyndte han i
1982 en 50-års efterundersøgelse af arbejdet fra 1934-37
for at se, om sygeligheden på
Bornholm havde ændret sig
med tiden. Sammen med et
par af lægerne opnåede han
tilladelse til at indsamle materiale, nu til dels med moderne
hjælpemidler i form af adgang
til edb-registre, om end fortsat
med besøg i manuelle registre
og journalarkiver for tiden før
edb, men ikke tilladelse til at
henvende sig til patienterne,
kun til deres praktiserende
læger. I 1989 udkom en artikel:
“Prevalence of schizophrenia
on the island of Bornholm in
1935 and in 1983”, tænkt som
Herover Bornholms Amtssygehus i Rønne, hvor Erik Strömgren var ansat fra 1934-35. Her lagde han en væsentlig
del af det store forarbejde, som udmøntede sig i hans doktorafhandling, som udkom i 1938. Postkortet findes på
Rønne Byarkivs hjemmeside.

den første i en række af artikler, der sammenlignede hyppigheden af psykiske lidelser

per: søskende og forældre til

Alt i alt samlede Strömgren

som et klassisk forbillede for

ved de to undersøgelser. Det

to stikprøver af gennemsnits-

materiale fra ca. 14.000 perso-

befolknings- og arveligheds-

fortsatte arbejde var nået ret

befolkningen og samtlige hen

ner, en tredjedel af øens

undersøgelser verden over.

langt og manglede, efter hvad

ved 1.000 beboere i et enkelt

befolkning, heraf 1.700 med

Det indsamlede materiale

der forlød, ikke så meget i at

sogn. Den ene stikprøve-grup-

psykisk lidelse.

omfattede håndskrevne uddrag

være fuldført, da Strömgren ret

pe bestod af ca. 150 ikke-psy-

Resultaterne fra undersøgelsen

af journaler og dødsattester,

pludseligt døde efter kort tids

kiatriske patienter indlagt på

blev bearbejdet og sammenfat-

notater fra hjemmebesøgene,

alvorlig sygdom.

sygehuset det år, hvor han var

tet i en doktorafhandling i

kartotekskort med oplysninger

Der blev nogen tid herefter

ansat. Den anden omfattede

1938 : “Bidrag til den psykia-

for den undersøgte befolkning,

holdt et møde med medarbej-

alle 34- og 35-årige beboere i

triske Arvelighedslære. Paa

slægtsskemaer, navnelister og

derne ved efterundersøgelsen

Rønne, i alt ca. 300, som han

Grundlag af Undersøgelser af

tabeller, samlet i mapper,

for at se, om den kunne

så fandt en enestående mulig-

en Øbefolkning”. Den blev

kuverter og kartotekskasser.

videreføres, eller i det mindste

hed for at undersøge i forbin-

udgivet på Munksgaards Forlag

delse med en storstilet tuber-

samme år, oversat til tysk, som

Da Erik Strömgren i 1979

res. Det viste sig desværre

kulose-kampagne i 1935 i

dengang var det mest udbred-

måtte gå på pension, fik han

ikke muligt. De yngre medar-

byen.

te sprog i europæisk psykiatri.

lov til at beholde et emeritus-

bejdere havde fået nyt arbejde

Afhandlingen har siden stået

kontor på hospitalet i Risskov,

og kunne ikke finde tid, så

noget af den kunne færdiggø-
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man måtte se i øjnene, at

omfang, idet der på ny var

Demografisk Institut er for en

var på papir og kartotekskort

efterundersøgelsen måtte opgi-

samlet et større materiale med

del år siden blevet forenet

måtte man afvise.

ves og materialet arkiveres.

uddrag og notater, nye karto-

med de andre institutter til

En venlig konsulent ved Det

Undertegnede håbede imidler-

tekskort og lister, som skulle

Psykiatrisk Forskningscenter.

kongelige Bibliotek og

tid, nok vel optimistisk, at jeg

tjene som grundlag for elektro-

For hen ved 3 år siden overgik

Nationalbiblioteket foreslog at

måske senere ville kunne finde

nisk databehandling. Mapper

forskningscentret til Aarhus

spørge Museum Ovartaci. Det

tid til at fuldføre noget af det,

og kort var som tidligere forsy-

Universitetet, og centret skifte-

havde vi overvejet, men troede

der manglede.

net med forskelligt formede og

de navn til Translational

ikke det var en mulighed, da

Materialet og Strömgrens store

farvede faner og klips, ordnet

Neuropsychiatry Unit (TNU),

materialet omfattede personer

Bornholms-samling af litteratur

efter et sindrigt kodesystem,

Department of Clinical Medi-

med identificerbare data. Som

om øen og dens befolkning

som for Strömgren har været

cine, University of Aarhus, med

det sidste redningsstrå forhør-

befandt sig da på Demografisk

lysende klart, men som for

hovedvægt på psykiatrisk

te jeg mig så alligevel på

Institut, hvor det ikke kunne

uindviede har vist sig vanske-

grundforskning. I den forbin-

museet, og fik til min overra-

forblive. Den omfattende litte-

ligt at finde rede i. Desværre

delse blev det nødvendigt at

skelse et imødekommende til-

ratursamling viste Museet sig

havde han ikke indviet andre i

tømme arkivrummet, som

bud om arkivering i museets

lykkeligvis interesseret i at

systemet, heller ikke Lizzie

hørte under regionen.

arkiv. Der manglede blot

overtage. Men materialet måtte

Strömgren, hans enke, vidste

I den solrige sommer i 2013

Datatilsynets godkendelse.

indtil videre anbringes i insti-

nærmere herom. Der fandtes

tilbragte jeg igen mange timer

Også her mødte jeg stor for-

tuttets arkiv.

ganske vist en håndskrevet

i det mørke rum med at rydde

ståelse og opnåede godken-

Dette arkiv befandt sig i et

kodenøgle, men når man prø-

op og ud i det arkiverede

delsen på betingelse af, at jeg

vinduesløst rum i hovedbyg-

vede at anvende den, løb man

materiale, idet jeg var den per-

fortsat stod som dataansvarlig

ningens kælder. Her befandt

hurtigt vild i mængden af no-

son, der havde alder og erfa-

hvis materialet kunne samles i

sig materialer fra alle større

tater og mærkede kartoteks-

ring til at bedst at se, hvad

aflåste arkivskabe, hvortil jeg

undersøgelser, der var foreta-

kort, og kunne ikke få det til

der skulle makuleres eller

alene havde nøglerne. Det lyk-

get ved Demografisk Institut,

at stemme med tallene i de

bevares. Hele det værdifulde

kedes at få stuvet det hele

både afsluttede og ikke afslut-

publicerede resultater som

psykiatriske tvillingregister,

sammen i tre store stålskabe

tede, hvor materialet var hen-

udtryk for, at man var på rette

som havde været udgangs-

med skuffer til hængemapper,

lagt til senere bearbejdelse,

spor. Eneste mulighed forekom

punkt for flere psykiatriske

4 i hver, og således blev mate-

eller helt opgivet. Ved min

at være at gå ind i materialet

tvillingundersøgelser, viste Det

rialet anbragt i Museets arkiv-

ansættelse ved instituttet med

bagfra og ud fra resultat-talle-

Danske Tvillingregister ved

kælder. Her står det så, indtil

henblik på at udføre forsk-

ne prøve at identificere de ind-

Syddansk Universitet sig hel-

videre. Foreløbig kun indtil

ningsarbejde blev jeg som det

gåede personer med tilhørende

digvis interesseret i at overta-

udgangen af 2016, da museets

første af en ældre kollega

oplysninger fra notater og på

ge. Det omfattende materiale

fremtid kun er sikret indtil da.

taget med ned i arkivrummet

kartotekskort, et ganske

fra deltagelse i en række af

Vi håber alle på en løsning, så

og præsenteret for ikke mindst

omfattende arbejde.

WHO’s internationale epide-

museet kan fortsætte og der-

de håbløst uafsluttede arbej-

Jeg har prøvet adskillige gange

miologiske undersøgelser

med arkiveringen af

der, så indtrykket kunne synke

at finde ind i materialet, men

måtte med beklagelse sendes i

Strömgrens Bornholms-materia-

ind. Siden har jeg tilbragt gan-

hidtil desværre forgæves. Jeg

makulatoren. Og så var der

le, som det forekommer mest

ske mange timer i dette rum,

har svært ved at tro, at det er

Strömgrens Bornholms-materia-

naturligt at bevare sammen

ofte på solskinsdage, synes

helt umuligt, at undersøgelsen

le. Skulle det også skæres i

med litteratursamlingen om

det mig, med at granske

af det værdifulde materiale må

strimler og brændes? Jeg for-

Bornholm som udtryk for en

Strömgrens efterladte Born-

opgives og er gang på gang

søgte at forhøre mig forskelli-

enestående forskningsindsats i

homsmateriale.

vendt tilbage til det, senest da

ge steder, om man kunne

dansk psykiatri.

Ved efterundersøgelsen var

arkivrummet skulle ryddes.

modtage og arkivere materia-

materialet tiltaget betydeligt i
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let, men da det alt sammen

Krydsfelt

Nyt rum i den

– Kunst eller terapi?

psykiatrihistoriske
udstilling

Floddamper, undervandsbåd, fløjte – eller?

Af Eddie Danielsen

Her sætter vi fokus på en

lys – eller et vindue i sine spe-

række fascinerende og tanke-

cielle livsomstændigheders
mørke rum.

Lige fra åbningen af Jydske

vækkende patientarbejder,

Asyl i Risskov i 1852 har den

besjælet med stor udtrykskraft,

meningsfulde beskæftigelse

og her finder vi krydsfeltet,

været det helt centrale tera-

hvor genstandene – skønt vi

peutiske element i behandlin-

møder dem i Museets psykia-

gen. Vi taler om et bredt spek-

trihistoriske samling, har en

ter af tilbud og muligheder,

tydelig berøringsflade med

lige fra arbejdet i park og

Kunstmuseets udstilling og

landbrug for indlagte fra de

anliggende – hvor håndarbej-

lavere samfundsklasser – over

det tilnærmer sig et selvstæn-

snedker- eller malerarbejde,

digt kunstnerisk udtryk – hvor

også på værksteder, hvor man

den fabulerende, frodige fanta-

bl.a. har fremstillet trælegetøj

si tager magten fra skabelo-

– til kunstbroderi og lyrik for

nen, snitmønsteret eller det

de dannede klasser. I den psy-

almindeligt anerkendte, pæne,

kiatrihistoriske udstilling præ-

fornuftige og funktionelle.

senterer vi alle disse udfoldelser side om side.

Den psykisk syge ser muligheder i materialer og udtryksfor-

Vi har netop færdiggjort arbej-

mer, reflekterer over og bear-

det at udskille en række af de

bejder omverdenen, genstan-

mange genstande og indrette

den, materialet og livssituatio-

et nyt udstillingsrum, som vi

nen gennem processen og det

kalder: “Krydsfelt – kunst eller

skabte. Man hitter på, man

terapi?”.

udøver selvterapi og skaber

Den psykiske sygdom tilfører i
mange af de genstande, som
vi møder i Museets udstilling,
flere og anderledes kvaliteter
og betydninger. Disse forhold
forøger ofte genstanden, eller
værkets, værdi. Vi kan blive
foranlediget til at vende vores
syn på verden op og ned.
Vedholdenhed, viljestyrke og

Stoftrykket herover rummer en
mængde betydninger og symboler,
som ophavskvinden giver os indsigt i i en tilhørende tekst.

fokusering på en proces eller
et produkt er en investering i
tid, et grundstof, som for den

Disse betingelser gør sig gæl-

langtidsindlagte psykiatriske

dende for Ovartaci, Museets

patient historisk set har været

store kunstner, ligesom for en

til rådighed til overflod, og

række mere lavmælte og ano-

som ofte har fungeret som et

nyme skikkelser, hvis inderste

håndtag – eller en dør på klem

væsen, drømme og syner

– til et stærkt personligt, men

materialiserer sig i genstande-

samtidig betydningsmættet

ne i “Krydsfelt”.

univers.
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Kommende
kunstudstilling 2016
– udvalgte værker
fra Museets egen
samling...
Af Mia Lejsted
Vi fortæller ofte og gerne om
vores omfattende, fascinerende
og uvurderlige kunstsamling.
Derfor har vi kigget dybt i arkiverne, når vi åbner vores nye
“Maske” af Henning Simonsen

særudstilling i begyndelsen af
2016.
Flere anerkendte kunstnere har
opdaget de særlige kvaliteter
som Museets samling repræsenterer – senest kunstneren
Tal R og nu fotograf Albert
Grøndahl, som har sagt ja til

”Byen er metaforisk for vær-

Værkerne (Byen) repræsenterer

at kuratere denne kommende

kerne, patienterne på hospita-

for mig bevægelsen, denne

udstilling.

let har i min opfattelse jo

indre rejse som både kan være

beskæftiget sig med en rejse i

mørk og gru men også lys og

Om arbejdet med Museum

værket, de på måder ikke har

lindrende, det finder jeg meget

Ovartacis kunstværker siger

kunnet tage del i på samme

værdifuldt.”

Grøndahl:

privilegier som f.eks. du og

Åbning af den nye udstilling

jeg.

primo 2016.

Kunne du tænke
dig at udstille i
MuseumsCaféen
Aarhus Universitetshospital,
Risskov.
Så send en mail til:
karljohan@ovartaci.dk
og få tilsendt udstillingsbetingelserne:
”Ting du bør vide...”.
Udstillingsperioden er
3 måneder.
Med venlig hilsen
Karl Johan

M U S E E TS V E N N E R – M E D L E M S F O R D E L E O G T I L M E L D I N G
Som medlem af Museets

– Du får magasinet

Medlemsskab, enkeltperson

museum@ovartaci.dk,
eller skrive til:

Venner støtter du Museets

Helikopter tilsendt med

kr. 200,-

arbejde samtidig med, at du

artikler og omtale af

Medlemsskab, pensionister og

arrangementer

unge under uddannelse

Museum Ovartaci,

kr. 150,-

Aarhus Universitetshospital,

af bøger, postkort og

Virksomheder og institutioner

Skovagervej 2,

plakater i Museumsbutik-

kr. 1.200,-

8240 Risskov

Du kan tilmelde dig ved at

Mærk venligst brev eller
e-mail: “Vennekreds”.

får en række medlemsfordele:

– Du får 10% rabat på køb
– Dit medlemskort giver fri
adgang hele året og ret
til at medtage en voksen
ledsager

ken
– Du modtager invitation

(børn til og med 15 år

til arrangementer og fer-

sende et brev med navn,

har gratis adgang)

niseringer

adresse eller evt. en e-mail til

