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præg. Der er løsnet op for de
naturalistiske konturer, og de
mere abstrakte linjer er ved at
tage form.

Basri er blevet inspireret af
berømte kunstnere som Jan
Vermeer og Dali. I 1992 blev

han uddannet som grafisk
designer og master-uddannet
som kunstmaler i 1998.

Basri Ahmeti  har udstillet flere
steder både i Kosovo og i Dan-
mark. Han har boet i Randers
siden 1999.

Basri Ahmeti er født  i Pristina,
Kosovo i 1968. Han kom til
Danmark i 1999 som flygtning
sammen med sin kone på
grund af krigen. 
Efter gymnasiet blev Basri som
18-årig optaget på Kunstaka-
demiet i Pristina, hvor han i
første omgang koncentrerede
sig om grafisk design. Nogle år
senere udbyggede han sin
uddannelse med en universi-
tetsuddannelse i billedkunst. 

Basri Ahmeti har altid prøvet
at udvikle sin egen teknik, idé
og filosofi. Billederne, som
Basri tidligere malede, er natu-
rali-stiske i ekstrem grad. Han
kalder det magisk realisme.
Hans billeder fra Danmark har
fået et blidere og mere luftigt

KOMMENDE UDSTILLINGER

MEDLEMSFORDELE OG TILMELDING

heli kopter

Som medlem af Museets
Venner støtter du Museets
arbejde samtidig med, at du får
en række medlemsfordele.

– Dit medlemskort giver fri 
adgang hele året og ret til at
medtage en voksen ledsager 
(børn til og med 15 år har 
gratis adgang)

– Du får magasinet Helikopter 
tilsendt med artikler og 
omtale af arrangementer

– Du får 10% rabat på køb af 
bøger, postkort og plakater i 
Museumsbutikken 

– Du modtager Invitation til 
arrangementer og fernise-
ringer

Medlemsskab enkeltperson 
kr. 200,-
Medlemsskab pensionister og
unge under uddannelse 
kr. 150,-
Virksomheder og institutioner
kr. 1200,-

Du kan tilmelde dig ved at
sende et brev med navn, adresse
eller evt. en e-mail til
museum@ovartaci.dk, eller skri-
ve til: 

Museum Ovartaci,
Århus Universitetshospital,
Skovagervej 2, 
8240 Risskov, 

Mærk venligst brev eller e-mail:
Vennekreds

BASRI AHMETI


