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Leder
Det er med stor glæde
og lettelse, vi nu kan
se fremtiden i øjnene.
På byrådsmødet d. 15.
november blev museets fremtid behandlet
en sidste gang, og den
økonomiske plan – organisering og placering – blev
godkendt af et pænt flertal.
Siden overgangsbestyrelsen blev etableret af Aarhus
Kommune i slutningen af juni d.å., er løsningen på
fremtiden over de seneste måneder blevet langt mere
konkret. Vi ved nu, hvor vi i fremtiden skal drive
museum, nemlig i Friis og Moltke bygningen
– som nu huser Danmarks Medie- og Journalisthøjskole på Oluf Palmes Allé. Vi placerer os mellem
Aarhus C og Skejby i et område med stor udvikling.
Som jeg har nævnt utallige gange før; vi var ikke
nået hertil uden mange menneskers indsats og
opmærksomhed. Vi skylder mange en stor tak.

Fotos
Helle Lorenzen
Jørn Rønnau
Lone Pedersen
Julie Laurberg
Aksel Nielsen
Museets arkiver

Eget tryk
Løssalgspris kr. 20,-

PROTEKTOR FOR MUSEET
PER KIRKEBY

Nu glæder vi os umådelig meget til at arbejde med
fremtiden – og vi er allerede godt i gang. Det ene er,
hvordan vi på bedste vis bruger den sidste tid i
Risskov til at udvikle, formulere idéer og visioner,
tegne skitser og modeller og ikke mindst søge økonomiske midler til at realisere visionen om det ”ny
museum”. Og det andet er, hvordan tager vi det bedste med fra det nuværende museum? Og fra museet
som arbejdsplads? Det bliver en kunst det næste 1
1/2 års tid. Vi skal have ”fyldt det gamle hospital –
tankerne og stemningen – på flasker”, så vi i de nye
udstillinger har rødderne med – historien og det, vi
kommer af.
Vi glæder os nu alle meget til fremtiden – og med
disse ord og tankerne på alt det, vi har skabt og
udrettet i det forgangne år, vil jeg ønske alle en snart
forestående glædelig jul og et godt og lykkebringende 2018.

Mia Lejsted
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Lone Pedersen

Udstillingsperiode:

“Selv om vi er mange
nok – flyver vi ikke i
flok”

18. november 2017 til
4. februar 2018

Fernisering d. 18.11. 2017

har været intens, og fordy-

tænksomme – hvis fugle da

i hver eneste ene. De er klart

kl. 14 - 16

belsen og grundigheden stor

kan være det.

individualister, selvom et vist

som altid – når det drejer sig

Lone Pedersens vildfarende

slægtskab ikke fornægter sig.

om Lone Pedersens værker.

flok er nu så mange, at de

Se alle de mange fugle på den

Kunstneren Lone Pedersen har

kunne flyve i flok, hvis de ville

kommende udstilling – forfølg

Temaet er denne gang fugle.

– men det gør denne art ikke!

deres små indbyrdes samtaler
og aflæs deres små historier.

i de seneste 1 1/2 til 2 år fordybet sig i leret som materiale.
Det er ikke i sig selv en over-

Smukke, sjove, spøjse fugle …

Til gengæld er hver eneste fugl

raskelse, når man tænker på,

Fugle med forskellige udtryk

et studie i sig selv med sin

at Lone Pedersen kan arbejde i

og fjerpragt – nogle årvågne,

egen historie – æstetisk set og

alle materialer – men perioden

andre undersøgende, nogle lidt

som en art personlighed gemt

Mia Lejsted
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Jørn Rønnau

Udstillingsperiode:

“Hjerterum II”

3. september til
12. november 2017

Hjerterum. Rum i hjertet
Er der plads til hjerter i tiden?
Er et hjerte et hjerte, eller kan
det være en tøjbamse? En
stemning? En fremstrakt hånd?
Du er i mit hjerte. Mit hjerteblod. Min hjerteven.
Vi tager os til brystet med
hånden, når vi fortæller om
noget, der virkelig har betydning for os – fordi dér bag ved
ribbenene banker hjertet. Dér
sidder følelserne tilsyneladende. Vi ved fornuftsmæssigt
godt, at det ikke er derfra, “vi
føler noget”, men ikke desto
mindre er det faktisk der, det
helt fysisk kan gøre forfærdeligt ondt, når vi rammes på
vores følelser. Når vi mister
eller bliver sårede.
Man kan gøre noget eller gå
ind i noget med hjertet, så ved
alle, at man virkelig mener
det, og at man seriøst vil det.
I hjerterummet ligger rummeligheden. Rummet for andre
mennesker. Et særligt rum i
hjertet er for den eller/og dem,
vi elsker højt – og så er der et
rum til endnu flere af vores
medmennesker – dem, vi skal
rumme tæt på, på arbejdspladsen eller andre steder.
Symbolikken og betydningerne

har de været ejet og besjælet

gensynet af en kær bamse kan

men til, ikke en stor hjerte-

af hjerte og rum kan strækkes

af nogen, til trøst, tryghed og

få frem i os som voksne.

form, men derimod en stor

og tolkes langt og bredt. Og

leg. Mange af dem har givetvis

Tøjdyret som kan trøste, og

kugle eller klode – en tøjdyrsklode fuld af hjertevarme.

det gør Jørn Rønnau i sine

været næsten hjerteskærende

man kan putte, sove og lege

værker i denne udstilling.

uadskillelige fra deres lille ejer

med – bamsen, der kan give

De universelle tøjdyr

– og så alligevel er der kom-

tryghed og modtage kærlig-

"Mødet er åbnet"

met en dag, hvor bamsen eller

hed, alt sammen er det univer-

Om klokkerne i udstillingen

Flere hundrede tøjdyr af alle

tøjdyret enten gemmes eller

selle behov og følelser, der går

fortæller Jørn Rønnau: “–

mulige slags, med alle mulige

smides væk fordi “den lille” er

på tværs af børn, sociale klas-

Mødet, det fysiske, er vigtigere

navne, har Rønnau indsamlet

blevet for stor. Men tænk på,

ser og kontinenter.

end nogensinde i vores tid,

til et af sine nye værker. Alle

hvor mange minder og følelser

I udstillingen er de sat sam-

hvor computere og mobiltele-
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foner forbinder os med andre

vis sætter de tanker i gang.

det meste af tiden. Det fysiske

Ikke mindst når de bliver hjul-

møde, det at stå overfor hin-

pet godt på vej af en lige så

anden, SE hinanden, fornemme

stor mængde beholdere –

hinanden, berøre hinanden, er

dåser, krukker, terriner, æsker,

vigtigere end nogensinde.

lanterner – hvori der er lagt et

Disse klokker handler om det

hjerte i hver. Og ikke to er

fysiske møde, først og frem-

ens.

mest, selvfølgelig, kærligheds-

Hver enkelt beholder med et

mødet. Læg dog også mærke

hjerte indeni præsenteres høj-

til hvad der står på den røde

tideligt på et lige så varieret

klokke!

udvalg af podier – anvendt i

Klokkerne afspejler for mig

mange forskellige hjem til

også de mangfoldige måder,

blomster, krukker, vaser og

som vi tidligere har mødtes

andet.

på.

Et hjerte i en beholder – et

Desværre kan I ikke her prøve

hjerte i et lille rum, der fortæl-

lydene af disse klokker, som er

ler en historie – på et podie,

lige så forskellige som deres

der mere signalerer en tid end

udseende.

en historie.

eller vægge, vinduer og lamper

ves på en ny måde – det

Jeg samler videre på klokker,

Historie – tid – og et kærlig-

– og ja, går vi tæt nok på, bli-

handler både om psykologi og

og mit næste mål er at få en

hedssymbol, der forstås over-

ver vi selv en del af spejlbille-

om naturlove, når “motivet”

moderne komponist eller musi-

alt på denne klode.

det.

spejlvendes, og spejlbilledet

Måske er der kun os selv?

tilmed brydes i en konveks

Det spejlblanke hjerte

Afhængigt af hjertets placering.

overflade.

kere til at bruge klokkerne i en
ny komposition!”

Som det ligger der, spejler det

De varme følelser fra hjertet

Spejlhjertet skaber således

Hjerter på dåse

omgivelserne. Vi får omverde-

som symbol blandes med det,

selv et nyt rum – et hjerterum

Alene fortæller det lille plastic-

nen tilbage, når vi ser ind i

man ser i dets overflade, og

omkring os.

glas- sten- træ- stofhjerte

det spejlblanke store hjerte.

faktisk ser man omgivelserne i

måske ikke så meget – det er

Om det er træer og himmel i

et helt andet perspektiv.

“bare” et hjerte – men i snese-

skoven, bygninger og biler,

Rummet omkring hjertet ople-

Mia Lejsted
Museumsleder
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16 sep – 14 jan 2018

Ovartaci på
Charlottenborg

“Ovartaci &
Galskabens kunst”

Udstillingen er blevet beskrevet som intet mindre end ”breaking kunsthistorie-news”, som
”Frodig fantasi og koldt fravær”, ”uendeligt givende”, ”…
en meget velkommen visning
af et stort smukt, poetisk,
åndeligt og mærkeligt arbejde
af en af vores største kunstnere…” – ”Ovartacis galskab og
seksualitet”… osv. osv.
Det er naturligvis den aktuelle
udstilling på Charlottenborg af
ca. 120 værker af Ovartaci, der
har trukket overskrifter i
hovedparten af de gængse
danske aviser – i magasiner,
sociale medier og radiokanaler.
Og her i november kan man
endog læse om Ovartaci og
udstillingen i magasinet
Euroman!
menneske og kunstner på den
Ovartaci på Danmarkskortet

en anden form for frihed.

hav af interessante temaer. Vi

store kunstscene.

Ovartaci var i mange år særde-

skal huske, at kender man til

Det er glædeligt og overvæl-

Det er langt fra første gang at

les produktiv, han vidste, at en

Ovartacis historier og dybder,

dende at opleve denne enor-

Ovartacis værker udstilles

stor del af vejen til et bedre

så ved man, at Ovartaci er så

me interesse for vores storslå-

uden for Aarhus – der har

psykisk velbefindende gik gen-

meget!

ede kunstner, Ovartaci – og

været større og glimrende

nem kunsten, håndværket og

ikke mindst det leben, der har

udstillinger i Amsterdam, Gent

det at skabe.

Han/hun/hen – kampen om

været i kunstens historieskriv-

og Heidelberg. Men ja, dette

Og netop nu kan man så ople-

kønnet

ning. Vi er stolte og glade her

er, til dato, det største antal

ve mange af Ovartacis værker i

Ét af Ovartacis projekter, der

på museet over den flotte

værker, vi har lånt ud til en

en helt ny opsætning i formi-

naturligt nok også altid er

modtagelse, og mødet med et

udstilling.

dable rammer på Charlotten-

stærkt i fokus, var hans ønske

stort publikum i København

For en stor dels vedkommende

borg – Et fornyende og stærkt

om at blive afseksuliseret som

har utvivlsomt givet et enormt

så skyldes den omfattende

pust til værkerne og til den

mand og i stedet ved hjælp af

skub til anerkendelsen af

omtale naturligvis de fanta-

måde, de vanligvis præsente-

en fysisk transformation opnå

kunstneren Ovartaci. Vi har

stiske og indiskutable værker,

res på her på Museum Ovar-

det for Ovartaci ultimative; at

selv længe vidst det, vores

Ovartaci skabte i løbet af sit

taci. Et særdeles bredt udsnit

blive ”en smuk og ren kvinde”.

europæiske samarbejdspartne-

91 år lange liv – 56 af dem

af værker er valgt ud til denne

Renheden kom af denne fuld-

re vidste det, anerkendte

som patient på et psykiatrisk

udstilling – ”Ovartaci & Gal-

stændige kontrol, som han til-

kunstnere vidste det – og nu

hospital. Her gav arbejdet med

skabens Kunst” – af kurator

lagde kvinder, over de seksuel-

er det eftertrykkeligt understre-

kunsten, troen og hans stædi-

Mathias Kryger. Et stærkt

le drifter. Ovartaci forvandlede

get med den massive mængde

ge og passionerede tilgang til

udvalg, der rummer hovedpar-

sit ydre med de midler, der nu

omtale og anmeldelserne, at

udvalgte projekter i hans liv

ten af Ovartacis menneskelige

en gang var til rådighed på

og kunstneriske scene med et

hans tid og ansøgte om køns-

Ovartaci er og var en ener som

6

skifteoperation i to omgange,

”I Aarhus er kunstneren

Ovartaci opnår at blive 91 år –

hvilket slutteligt bevilgedes.

Ovartaci ’han’, i København

hans skizofreni og kunstneri-

i Argentina – var han ikke rejst

Ovartaci var et ”stort” menne-

‘hun’...” – det blev fremlagt

ske virke brænder ud, han har

ud, havde han måske ikke

ske. Han søgte visdom – det

som respektløst og politisk

længe forinden ladet de lange

skullet leve sit liv i Risskov.

åndelige, det højeste og ulti-

ukorrekt at benævne Ovartaci

grå lokker falde, fordi; ”Et

Havde han ikke levet sit liv i

mative i Nirvana – han søgte

med ”han” – når det nu lykke-

sådant ældet og rynket ansigt

Risskov, havde vi givetvis ikke

den indre ro, og han kunne

des for ham at blive gjort til

ikke var værdigt til at bære en

haft kunstværker og en kunst-

arbejde med flere verdener og

kvinde.

så smuk ramme …”, som han

ner i dette format, som et

selv formulerede det. Om vir-

uvurderligt indspark i den eta-

bevidstheder. Derfor er det

drastisk drejning med opholdet

ikke kun én til én, når man

En fandens fantast og et

ketrangen ved vi, at den også

blerede kunstverden.

beskæftiger sig med denne

mandfolk …

klinger af de sidste år af hans

Få år før sin død udtaler han

kunstner.

Vi er ikke bange for debatter

liv, og han får en vis afstand

til afdelingssygeplejersken;

Alligevel blev det fra begyn-

eller nye vinkler – det har vi

til sine kunstværker – han afvi-

”Jeg hedder Louis Marcussen,

delsen af udstillingsperioden

grundlæggende meget af som

ser dem ikke, men udtrykker

og jeg er et mandfolk!”

overvejende til en debat om,

en del af museets ansvarsom-

det fint på sin egen måde;

Så ja, i Aarhus siger vi stadig
han om Ovartaci.

hvilket pronomen der er kor-

råde. Men det er ærgerligt, at

”Jeg har da vist været en fan-

rekt at anvende på Ovartaci.

der ud af hele paletten vælges

dens fantast …”

Denne del af ”hele Ovartacis

denne ensidige vinkel. En

Ovartaci sov stille ind d. 25.

oeuvre …” blev gjort til det

kamp, som Ovartaci slet ikke

november, 1985 efter et langt,

vigtigste – spændt for en

havde i sine prioriteter at

produktivt og meget specielt

moderne vogn, og en rask lille

udkæmpe – han havde sine

liv i institutionens rammer – ét

fløjkrig blev lanceret i navnlig

helt egne og andre, der var

liv ud af mange, ifølge Ovar-

én artikel i ”VICE Magazine”:

vigtigere.

taci selv. Et liv, der tog en

Mia Lejsted
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søn
– Fotos til tiden

Et længdesnit gennem
Museets psykiatrihistoriske fotosamling

Fotografiet tager

efter hospitalets åbning i 1852

os ved hånden

– til 1870’erne. Disse patientfo-

Hospitalsgartnerens

I Museum Ovartacis samling og

tos findes i patinerede gamle

udstillinger findes omkring

fotoalbums, indbundet i læder

18.500 registrerede genstande.

og med messingbeslag. De er

De er fordelt ca. 50/50 på pati-

stærkt efterspurgt af bl.a.

entkunst og psykiatrihistoriske

slægtsforskere og andre med

genstande.

særlig interesse. Vi udstiller en

Museum Ovartacis arkiver

række af dem i den psykiatri-

omfatter også mængder af

historiske afdeling.

værdifuldt materiale, som for-

Modsvarende disse patientfo-

tæller hospitalets historie, i

tos er der fotoalbums fra

form af fotos, arkitekturteg-

samme periode med billeder af

ninger, planer og andet arkiv-

henholdsvis mandligt og

materiale.

kvindeligt personale.

I en periode, hvor hospitalets
tid på den gamle adresse i

I 2016 var et udvalg af patient-

Risskov, efter alt at dømme, er

fotografierne en del af grund-

til at overskue, bliver det ek-

substansen til en ganske

stra aktuelt at søge at få et

anderledes særudstilling i

overblik over bygningernes hi-

Kunstmuseet af sammenslut-

storie, funktionelle og andre

ningen: ”Brodér din by”, hvor

ændringer gennem tiden. Det

disse fremstillinger af fysiogno-

er uundgåeligt, at man ved

mier og skæbner i det gamle

overskæringen af båndene til

hospital konkret blev viderebe-

bygninger og omgivelser vil

arbejdet i håndarbejdets medie

miste en stor grad af nærhed

og materialer – En tankevæk-

til kilden.

kende og smuk billedberet-

Museets store samling af fotos

ning.

af bygninger, omgivelser, patienter og personale tager os

Afstigmatisering eller

ved hånden på en rejse ind i

udlevering?

hospitalets og dansk psykiatris

I et længdesnit gennem fotoar-

historie gennem mere end 160

kivalierne fra hospitalet bliver

år.

et problem tydeligt: Skal og
kan man fotografere patienter i
psykiatrien? Skillelinjen mellem

Herunder gennemgås i kronologisk rækkefølge det centrale
fotografiske materiale i

Foroven: To patientfotos fra fotoalbums fra 1860’erne .
Forneden: Rolige kvinder i opholdsstue for 3. klasse.
Foto Julie Laurberg, 1902

den væsentlige dokumentation
og udlevering af det private og
personfølsomme er ikke altid

Museets arkiver og udstilling.
i sin oprindelige papirbaserede

hospitalets historie. Som et

let at trække. I den tidlige

Efterspurgte patientfotos

form, som negativer og diapo-

utrolig værdifuldt materiale

hospitalshistorie finder vi store

fra 1860’erne

sitiver og i indscannet form.

kan vi fremhæve en stor sam-

albums med patientfotos, som

Fotosamlingen findes for stør-

Den har nogle tyngdepunkter

ling af patientfotos, omkring

vi nu, mange år senere, kan

stedelens vedkommende både

omkring en række nedslag i

400, fra 1850’erne – altså kort

fremvise og udstille til glæde
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I midten Albert Lund, forvalter, samler af museumsgenstande og ivrig
amatørfotograf. Her ses han omgivet af sit hengivne personale, ca 1940.

Fra 100 års jubilæet i 1952. Serveringsdamerne er her på spring til at bære
Othellolagkagerne ind til middagen i teltet, rejst foran hovedbygningen.

for mange, efterhånden som

skov 50 års jubilæum. Som en

Forvalter, fotograf og samler i

En storstilet fotografisk status

lovgivningen frigiver dem.

del af markeringen af den

1900-tallets første årtier –

ved 125 års jubilæet i 1977

I store dele af 1900-tallet und-

runde dag blev Fotograflaugets

Albert Lund

Der findes en begrænset

lod man enten helt at fotogra-

oldermand, Kgl. Hoffotograf,

Albert Lund, forvalter på

mængde fotos fra Hospitalets

fere patienterne, eller valgte

Julie Laurberg, engageret til at

Hospitalet i Risskov fra 1902 til

100 års jubilæum i 1952 af

alternativt at fotografere dem i

gennemfotografere hospitalet. I

1940, er en central skikkelse i

selve festlighederne – af såvel

profil eller bagfra, så de ikke

1902 f0regik dette på glasne-

den tidlige, spæde museums-

notabiliteter som serverings-

kunne genkendes.

gativer, altså glasplader, som

samling. Udover at begynde at

personale i det opslåede telt

Vi står nu tilbage med en stor

er påført en kemisk blanding.

indsamle patientarbejder,

ved springvandet i hovedgår-

billeddokumentation af byg-

Denne gammeldags teknik

håndarbejder eller kunstfrem-

den mm.

ninger og omgivelser, men til

giver meget smukke og detal-

bringelser, var han også ivrig

Derimod gik man anderledes

dels med et rungende fravær

jerede fotos som resultat.

amatørfotograf, og hans foto-

grundigt til værks ved det

af levet liv på godt og ondt. I

Blandt Laurbergs arbejder

samling er en vigtig kilde til et

efterfølgende 125 års jubilæum

de senere år er den psykiatri-

finder vi en række sjældne

indblik i hospitalshistorien i de

i 1977. Her tog leder af

ske patient igen blevet synlig i

fotos af patienter på afdelin-

første årtier af 1900-tallet.

Cytogenetisk Institut, Johannes

det offentlige rum, bl.a. på TV,

gerne. Fotografierne er opstille-

hvor man indhenter samtykke

de. Det giver sig selv, når

fra den medvirkende. Her kan

teknikken krævede, at perso-

diskussionen så gå på, om

nerne på billedet forholdt sig

man i en psykotisk tilstand

bomstille i op til et minut,

kan træffe en velovervejet

mens der eksponeredes – Det

beslutning om at medvirke –

kunne være en udfordring med
urolige eller maniske patienter.

Jubilæum i 1902 og en kvinde-

– I Museets arkiver finder vi en

lig hoffotograf

del af de oprindelige glasnega-

I 1902 havde hospitalet i Ris-

tiver.

En sengeafdeling – foto fra den store status, produceret ved 125 års
jubilæet i 1977, men gengivet i festskriftet fra 150 års jubilæet i 2002.
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Drivhus i hospitalsgartneriet
fra fotostatus 1999.

Et arbejdshold i marken ved hospitalet sprøjter en kartoffelmark i
1950’erne. Fra hospitalsgartner Aksel Nielsens fotoalbum.

Den gamle gartner, Aksel Nielsen,
med hunden Bulder.

Nielsen, senere leder af Museet

Et overblik i 2017

Et konservativt bud

talets og den psykiatriske ple-

i en længere årrække, initiativ

I store træk er de ovennævnte

Hvis vi tæller de ovennævnte

jeanstalt Dalstrups historie i

til en storstilet fotodokumenta-

samlinger hjørnestene i en

samlinger sammen, når vi frem

midten af 1900-tallet.

tion på i alt 850 f0tos af byg-

tidslinje over det fotografiske

til ca. 3.600 fotos. Ikke et

Mens vi gennemgik de mange

ninger, afdelinger mm. Det er

materiale. Desuden findes

overvældende tal, hvis vi tæn-

fotos, fortalte Ole Windsholt

dette materiale, der 25 år

blandt andet en række albums

ker på dagens gennemsnitlige

om deres, og familiens, histo-

senere dannede grundstammen

med blandet materiale fra

fotograf, bevæbnet med mobil

rie.

i bogen: ”Fra Jydske Asyl 1852

årene fra 1860’erne til i dag.

og gigabytes. Men samlingerne

Ole Windsholts far var hospi-

til Psykiatrisk Hospital i Århus

Her finder vi gruppebilleder af

stammer fra en tid, hvor der

talsgartner Aksel Nielsen, som

2002”, et omfattende,

plejepersonale og portrætter af

blev økonomiseret radikalt

var gartner i Dalstrup fra 1943-

gennemillustreret og stadig

enkeltpersoner – I den kuriøse

anderledes med film og motiv–

54. Derefter blev han ansat

gangbart 150 års jubilæums-

ende kan nævnes et mindre

skrift, udgivet af Museet

antal fotos af mandlige patien-

Hospitalsgartnerens søn

ter, der afviger fra de øvrige i

Den psykiatrihistoriske foto-

tidligere havde han været

samlingen ved at bære præg

samling får stadig knopskud.

assistent fra 1935-1943 i hospi-

Den mest omfattende doku-

af ”forbryderalbum”, med opta-

Eksempelvis får vi med

talsgartneriet i Risskov.

mentation af hospitalet i

gelser i profil og en face.

mellemrum suppleret samlin-

Ole Windsholt voksede op på

Museets arkiver stammer fra

Vi finder også gruppebilleder

gen med materiale ”ind i

Dalstrup i gartnerboligen fra

1999 og består af omkring

af patienter fra begyndelsen af

huset”.

1944-54. Derefter boede han

1300 farvefotos.

1900-tallet, en del af dem fra

En meget værdifuld tilføjelse

med forældrene i gartnerboli-

Denne grundige status er

Råmosegaard på Djursland,

fik vi i efteråret 2017 fra Ole

gen her i Risskov fra 1954-63.

1999

som hospitalsgartner i Risskov
fra 1954 til ca. 1979. Endnu

endnu ikke rigtig ”trådt i

som var en ”filial” af anstalten

Windsholt, søn af tidligere

På grund af sin opvækst på

karakter” ved brug og efter-

i Risskov fra ca. 1900 til 2000.

hospitalsgartner Aksel Nielsen.

Dalstrup og Risskov og daglige

spørgsel; men som tiden for

Nogle af dem udstiller patien-

Han henvendte sig til Museet

omgang med patienterne fandt

en udflytning af psykiatrien

ten og sygdommen mere hånd-

med et tilbud om at lade os

Ole W. deres ofte særprægede

nærmer sig, øges den potenti-

fast, end vi er vant til at at se

gennemgå hans gamle familie-

opførsel helt upåfaldende.

elle værdi også af dette mate-

det i både tidligere og senere

fotos. De viste sig at belyse

riale.

fotosamlinger i Museet.

sparsomt dokumenterede

Sjælden rettidig omhu

kapitler af både Risskov-hospi-

Man kan ikke rose for meget,
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at familien og gartner Aksel

fra denne epoke, og at man

Nielsen har udvist stor rettidig

aner arkitekt og bygningsin-

omhu ved at fotografere byg-

spektør, Hack Kampmanns nu

ninger, gartneri, drivhuse, vel

nedrevne funktionærboliger til

at mærke med arbejdende per-

venstre i billedet er en bonus.

sonale og patienter – sjældne

De stilsikre bygninger var stort

fotos for perioden omkring

set udokumenterede fotogra-

1950. De indtager en særlig

fisk, da de måtte falde til for-

plads ved deres legemliggø-

del for funktionelt nybyggeri

relse af en epoke med lang-

ved etableringen af nyt audito-

tidsindlæggelser og fysisk pro-

rium, køkken og kantine

duktiv beskæftigelse i psykia-

omkring 1970.

trien.

Ved udflytningen af psykiatrien
falder dette funktionelle byg-

Aksel Nielsens fotografi til

geri nu snart til fordel for nye

højre af den gamle hospitalsal-

boliger –

lé med store udvoksede træer

Eddie Danielsen

omkring 1950 er et af meget få

Mindeord

var den gang én af disse Gal-

19/6 1924 - 29/9 2017

lo-Aktiviteter.

Johannes Nielsen kom til Ris-

Johannes Nielsen fortsatte frem

skov til det Psykiatriske Hospi-

til 2004 arbejdet med at tage

tal i 1961. Han var en stor

vare på og formidle dels den

drivkraft i oprettelsen af

historiske samling, dels kunst-

Cytogenetisk Laboratorium,

samlingen, begge samlinger

hvor der blev forsket i sam-

blev grundlagt allerede om-

menhængen mellem arv og

kring 1900-tallet af hospitalets

miljø, og han var leder af afde-

forvalter Albert Lund.

lingen i en årrække fra 1968 til

Johannes Nielsens møde og

1991.

venskab med Ovartaci, der var
kunstner og indlagt på hospi-

Ved sin daglige gang på hospi-

talet i 56 år, blev absolut et

talets afdelinger, en utrættelig

vendepunkt i hans arbejde

energi og stor interesse for at

med det kreative og kunsten

skabe mere åbenhed om psy-

som en værdifuld medspiller i

kisk sygdom og om værdien af

det “at komme sig” og som

det kreative arbejde, grundlag-

“hjælp til selvhjælp”.

de Johannes Nielsen en række

Johannes Nielsen nåede ufatte-

aktiviteter og arbejdspladser

ligt meget i sit 93 år lange liv

under navnet Gallo – alt eta-

– der var aldrig langt fra tanke

bleret for og overvejende dre-

til handling.

vet af psykiatribrugere. Det
nuværende Museum Ovartaci

Mia Lejsted
Museumsleder
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“Under overfladen”

Hinnerup Kulturhus
11. november 2017
til 24. februar 2018

Maxwell, Rud, Horn, Simonsen,

Om de

Labijed – værker fra Museum

5 udvalgte kunstere:

Ovartacis kunstsamling.

Naturen spiller ofte en stor
rolle i Conny Maxwells motiver

Kunsten, der er repræsenteret i

– som baggrund eller mere på

udstillingen i Uhresalen, giver

symbolsk og eventyrlig vis.

et indtryk af den mere

Maxwells kunst er på samme

ekspressive del af Museum

tid fyldt af en dejlig og sprud-

Ovartacis kunstsamling.

lende poesi, født af en utrolig

Motiver og udtryk spænder fra

fantasi med et uskyldigt strejf

det umiddelbare til det mere

og sat sammen med sider fra

reflekterende og fabulerende

det virkelige liv, der er smer-

til motiver med en god portion

tende, dybe og ulykkelige.

vildskab. Det er kunst “fra det
underste land”.

Johnny Horns billedmotiver er
meget ekspressive og kraftful-

farver, og fladerne bliver til

urform og et billede på livets

Den franske kunstner, Jean

de. Den stærke dynamik

mennesker og udtryksfulde

opståen.

Dubuffet (1901-85), var medlem

understreges yderligere af hans

ansigter.

af CoBrA-gruppen. De søgte

fine sans for farvesammenstil-

kompromisløshed, evnen til at

ling. Han formår at bruge far-

fremstille det oversete og der-

verne til det yderste.

med at frisætte det ubevidste.

Labijed Moritani blev født i
Som Jørgen Rud selv formule-

Marokko, og han begyndte at

rer det, ser han en 3. dimen-

male i 1971. Moritani arbejde-

sion i maleriet – den magiske.

de med såvel akryl som olie-

Denne bevægelse blev kaldt

Henning E. Simonsen (1936-89)

I denne dimension trækker

maling – For ham var kunsten

for Art Brut – rå eller brutal

arbejdede spontant og sikkert

kunstneren på nerven fra bør-

et essentielt middel til at

kunst, eller den rene og uspo-

i sine store tuschtegninger –

nealderen og frem til nuet. En

komme igennem livet. “Når jeg

lerede kunst fra det inderste –

Som i Cobra-tidens automat-

nerve, der går tilbage til natu-

maler, lukker jeg alt andet ude

det er klangbunden i Museum

tegninger mødes og skilles

ren og menneskets herkomst –

og drukner i farver.”

Ovartacis kunstsamling.

stregerne, hulrum fyldes med

til eksempelvis hvalen som en

Mia Lejsted

Støtteforeningen for Museum Ovartaci – medlemsfordele og tilmelding
Som medlem af Støtteforenin-

– Du får magasinet

Medlemsskab, enkeltperson

eller skrive til:

kr. 200,-

Museum Ovartaci

artikler og omtale af

Medlemskab, husstand:

Aarhus Universitetshospital,

arrangementer

kr. 300,-

Skovagervej 2,

gen støtter du Museets arbejde

Helikopter tilsendt med

samtidig med, at du får en
række medlemsfordele:

– Du modtager invitation
– Dit medlemskort giver fri
adgang hele året

8240 Risskov

til arrangementer og fer-

Du kan tilmelde dig ved at

niseringer

sende en e-mail med navn og

Mærk venligst brev eller

(børn til og med 15 år

adresse til:

e-mail: “Støtteforening”.

har gratis adgang)

stoetteforeningen@ovartaci.dk,

