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Forsidebillede:

“Hesten stejler”

af Laila Munkholm Nielsen

ET FRISK PUST...

Efter en endeløs vinter ser det
nu endelig ud til at foråret har
fået fat. Lysegrønne bøgetræer
og blomstrende mirabeller sup-
plerer hinanden på smukkeste
vis.
Og som det ses øverst i kolofo-
nen, så er vi også sprunget ud i
dette forår med et nyt logo som
følge af navneændringen i slut-
ningen af 2009. Finn Nygaard har på baggrund af sin begej-
string for Museet, og specielt Ovartaci, sagt ja til at sætte
form på det nye navn – og foræret logoet til Museum
Ovartaci. En gestus vi er meget stolte af og naturligvis
taknemmelige for. Et blik på Finn Nygaard Design`s webside
vidner om et yderst professionelt og verdenskendt foretagen-
de, der blandt andet har tegnet for store virksomheder,
kendte kulturinstitutioner og kunstnere. Vores nye logo er
stramt og strømlinet med en lille variation i bogstavet O, der
er et smukt musisk bogstav, skabt til leg og utallige mulig-
heder, som Finn Nygaard udtrykker det. Fornyelsen i navn og
logo er tilmed et frisk pust – en ansigtsløftning, som giver
inspiration og mod til fornyelse på andre områder af
Museets udadvendte virke, i det omfang vores ressourcer
rækker til det.

Med til de friske pust hører også vores europæiske sam-
arbejde: Som det fremgår af artiklen side 5 deltog vi i et
inspirerende og givtigt arbejdsmøde i Gent dette forår, og
allerede i begyndelsen af juni har vi den glæde at byde vores
udenlandske kolleger velkommen her i Risskov.

Og endelig kan man bogstaveligt talt sige, at der blæste far-
verige vinde over det gamle hospital d. 6. maj, hvor vi holdt
fernisering på udstillingen “Verden er i Farver”. Det var med
pompt, pragt og punch – talerstol, balloner og musik samt
pavilloner på plænen ved springvandet foran Museet og
hovedbygningen (se bagsiden). Åbningstalen varetog borg-
mester Nicolai Wammen meget flot, og med et klip af den
gyldne saks satte han herefter de farverige balloner fri, så de
kunne flyve henover de 3-400 fremmødte gæster – det stør-
ste antal til dato. Og det var en dag i marts 2009, at idéen
om et samarbejde omkring denne udstilling blev præsenteret
af Oligofreniklinikken – den greb vi gerne. Det har været et
meget positivt og spændende forløb, og det er glædeligt at
etablere denne type samarbejde i psykiatrien.

Tilbage er blot at ønske godt forår efterfulgt af en tiltrængt
varm sommer
– og god læselyst!PROTEKTOR
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