PLAKAT
RECEPTION
AF MIA LEJSTED

Det blev den 10. november i år, inden
vi fejrede vores nye navn, offentliggørelsen af en ny stor plakat, specielt
designet til Museet, samt at Ovartaci
nu endelig kommer på rejse i Europa,
med en reception.
Bente Nielsen, næstformand i
Regionsrådet var gæstetaler, og designer Finn Nygaard var til stede denne
eftermiddag sammen med ca. 75
fremmødte gæster. Stemningen var
god, og der blev slået smukke toner
an fra duoen “Rokat” – to unge og
dygtige kvindelige musikere på henholdsvis cello og guitar.
Museets nye navn, ja det ændrede vi
jo allerede ved årsskiftet, vi udsatte
dog navnefest og reception pga. en
del andre planlagte arrangementer i
foråret og sommerens løb. Med det
nye navn ændrede vi tillige vores grafiske særkende, og ved receptionen
var det muligt at se et lille udsnit af
Finn Nygaards skitser forud for det
endelige resultat.
Og så vores nye museumsplakat, der
netop ses på forsiden af denne udgave

Duoen “Rokat” underholder.
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Nogle eksempler på Finn Nygaards forarbejder til Museum Ovartaci

af Helikopter – den forestiller naturligvis Ovartaci i en let og frisk streg. I
baggrunden ses et udsnit af hans egne
tegninger af kvindefigurer, tekniske
konstruktioner til helikoptere og malerier – alle slået ind med en hvid streg.
Det fortæller om hans passioner og
lidenskaber – det han viede sit liv til.
Den fantastiske gule farve i alle dens
varianter holdt Ovartaci selv meget af
– i hans univers betyder den noget
godt, levende og varmt. Plakaten har
en hånd og nerve, som rammer
Ovartaci meget fint.

Ved receptionen var det endvidere
muligt at se den samling af Ovartacis
værker, der er valgt ud til udstillingen,
som i januar 2011 går til Gent. Det er
og har været, et stort at arbejde med
afsæt i bestræbelserne på at sende et
så fyldestgørende billede af Ovartaci
ud i verden som muligt. At vise, udfolde og formidle de mange fantastiske
sider, som Ovartaci rummer. At få den
dybde med som gør ham til en unik
kunstner – det ønsker og tror vi på, at
alle de kommende museumsgæster i
Europa får med sig.

Til venstre Finn Nygaard, der har lavet den nye museumplakat, yderst til højre Regionsrådets næstformand Bente Nielsen, dernæst ses Mia Lejsted.

