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– pop-up udstilling

Af Mia Lejsted

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

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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