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imellem bladene på
jorden er der fyldt med
spirer og nyt liv.
Vi er allerede tre
måneder inde i det nye år. 2016 afsluttede vi meget
karakteristisk med stor aktivitet på alle fronter; i form
af særudstillinger, arrangementer, udstillinger andre
steder i det danske land og ikke mindst alle de ekstra
mange rundvisninger og besøgende på museet. Vi
nåede et pænt stykke over 25.000 gæster. Det er utrolig flot, og vi er stolte af det fine besøgstal.
I forlængelse af efterårets gode nyhed fra Aarhus
Kommune om økonomisk støtte til museets fremtidige
drift fulgte der en stor indsats med gennemarbejdelse
af Museets forretningsplan – et udkast skulle ligge klar
før jul. Sideløbende hermed er vi stadig i gang med
sonderinger i forhold til Museets optimale placering og
organisering. Også her er vi optimistiske. Hvorvidt vi
undgår en mellemfase med en midlertidig adresse er
tvivlsom, men det ville absolut være det bedste for
museet og arbejdspladsen som helhed.
Ovartaci Fields er som bekendt et stort og nytænkende
2017-projekt – og samtidig en væsentlig del af denne
sondering, hvor museet i et frugtbart samarbejde med
virksomheder i Business Park Skejby går nye veje.
Kunsten, som på den ene eller anden måde relaterer
sig til Museet og kunstsamlingen, skal bringe nye
temaer, historier og oplevelser ind i virksomhederne.
Og modsat får Museet erfaringer med en ”ny
museumsform” – formidling og udstillingskoncepter.
Der er meget på ”det store program” for hele 2017.
Endnu et år med særudstillinger, arrangementer og
spændende udstillingssamarbejder med Charlottenborg
og KØS. Et stort arbejde venter os i forhold til at få
museet placeret geografisk og organisatorisk. Vi glæder os til, det er vel i havn, og al arbejdet for museets
fremtid kunne ikke lade sig gøre uden betydningsfuld
støtte fra fonde, kulturudviklingspulje, politikere, kon-

PROTEKTOR FOR MUSEET
PER KIRKEBY

sulenter og Museets støtteforening.

Mia Lejsted
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Installation

Udstillingsperiode:

af Astrid Gjesing

11. februar til
17. april 2017

& af billedkunstner
Astrid Gjesing
Der er dét, der er – og alt det
imellem.
Det er en stor glæde at kunne
vise denne særudstilling med
nye værker af billedkunstner
Astrid Gjesing på Museum
Ovartaci. Et af værkerne til
udstillingen er skabt i neon,
det er placeret på udearealet
foran museet – med tydelig
skrift står der, “Jorden bærer
dit aftryk”. Et stærkt værk – en
meget flot gave, som Astrid
Gjesing i denne anledning har
doneret til Museum Ovartaci.
Denne udstilling er på mange
måder skabt til museet og
dets rum. Den er skabt til
museet, fordi det er en del af
det Psykiatriske Hospital i
Risskov, og ikke mindst er
udstillingen skabt ud fra Astrid
Gjesings egne historier.
Astrid Gjesing har en flot evne
til at formulere det umiddelbart ikke synbare. En del af
stoffet er genkendeligt – enten

neskers udsagn om løgn på

“Jeg elsker dig ikke mere”.

Et andet aktuelt værk i denne

på en subtil måde eller i et

lommetørklæder fortæller om,

Eller måske er hun, men

udstilling er skabt af vanter –

langt mere lemlæstende

hvilken betydning løgn kan

modet og erkendelsen – og

vanter som Gjesing har fundet

bekendtskab – vi ved, det er

have for forhold mellem men-

anerkendelsen – af, at livets

på gaden. Vanten beskytter,

der, som en del af livet og dét

nesker, hvordan vi bruger den,

kærlighed er afløst af andet, er

den hører mennesker til, den

at være menneske, men vi har

og hvorfor den findes. Fordi

nu større, så hun i udstillingen

kan være meget personlig og

som sådan ikke altid en direk-

det netop er noget, alle ken-

kan dele den svære følelse

rumme historier, den er til

te bevidsthed på det. Det sør-

der til, og som influerer på

med os. Tilsvarende har hun

børn, unge, gamle – rig eller

ger Gjesing for.

vores liv, er det vigtigt og alli-

arbejdet med et menneskes

fattig. Her forstår kunstneren

Hun får mennesker i tale gen-

gevel vanskeligt at favne i et

totale psykiske opløsning i én

at få nye betydninger frem;

nem sine “works in progress”,

kunstværk. Det kan Astrid

af sine installationer;

symbolik, fortællinger og per-

ikke sådan på den direkte

Gjesing.

“requiem” – undergangen og

spektiver. Vanterne er i udstil-

måde, men ved at iscenesætte

et livs afslutning – noget af

lingen syet sammen til et

velkendte ting og emner,

Astrid Gjesing er ikke bange

det allersværeste for os men-

værk. Vanterne vidner om

eksempelvis løgnen, som alle

for at behandle de ætsende

nesker at forholde sig til.

mange mennesker, der har

kender til. Broderier af men-

svære tilstande i livet såsom

brugt dem for at holde hæn-
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derne varme, og tilsammen

ligger en stor sårbarhed i

signalerer de i værket en

måden, Astrid Gjesing involve-

anden beskyttelse. De er løsre-

rer mennesker til at medskabe

vet fra deres ejermand, men

sit kunstprojekt. Ofte med

får nu en helt ny og anden

hende selv som en afsender,

betydning, når de forenes i ét.

der f.eks. i en årrække brode-

Vanter med hver deres historie

rer på et sted i det offentlige

– nu med en ny.

rum. Her møder hun sine medmennesker, som inviteres til at

I et andet af udstillingens rum

deltage i skabelsen af kunst-

går Astrid Gjesing tilbage til

projektet. Det involverer også,

sin barndom. En installation af

at man reflekterer over det

faderens præstekjole, mode-

tematiske greb, Astrid Gjesing

rens festkjole og dukken Majas

har sat, som eksempelvis

dåbskjole cirkler omkring hin-

ensomhed.

anden i en ophængning.
Konnotationerne er umiddel-

Personerne bliver ofte person-

bart tydelige og får det til at

ligt involverede, når de som

risle ned ad ryggen.

medskabere syr eller skriver,

Modsætningen mellem præste-

ligesom det fysiske materiale

og festkjole giver tanker om

(f. eks. lommetørklæder) har

konfrontationer i et samliv,

en stoflighed og fælles histo-

som naturligvis må have invol-

rie, som skaber et fællesskab

veret og påvirket barnet af

mellem kunstneren og deltage-

dette ægteskab.

ren.

Astrid Gjesing er så meget til

I Astrid Gjesings kunstprojekt

stede i samtlige værker – de

“Kære Astrid” har hun skrevet

er levet af hende – og hendes

til alle, der hedder Astrid, i de

Med andre ord bliver det at

nedenunder facaden? Hvor bli-

udtryk er ekstremt præcist.

byer, hvor Astrid Gjesing selv

deltage afgørende for værkets

ver det sårbart – det levede

Ingen kan gå uberørt fra

har boet – nemlig Herning,

udtryk. Kan det lykkes at

liv, hvor kan vi nå hinanden

denne udstilling.

Aarhus og Viborg. Astrid’erne

skabe en forbindelse mellem

og støtte hinanden.

er blevet opfordret til at skrive

to fremmede? I vores tid, hvor

et brev til Astrid Gjesing om

sms’erne flyver omkring, og

Mia Lejsted,

Astrid Gjesings værksfære er

en person, sted eller begiven-

hvor de sociale medier buldrer,

processuel og langvarig. Men

hed, som har haft en meget

er der en langsomhed og efter-

kunstprojektet fornys og udvi-

Sårbarheden i det

stor indflydelse på deres liv.

tænksomhed i Astrid Gjesings

des hele tiden i dialog med

mellemmenneskelige møde

Ud af 269 håndskrevne afsend-

værker, som opfordrer til

publikum, der omformes til at

museumsleder

– poesi og hverdagsliv

te breve fik Astrid Gjesing svar

refleksion. På Facebook og i

være deltager og aktivt intera-

Astrid Gjesing arbejder i et felt

fra 49 kvinder. Kvinderne har i

livsstilsprogrammer, hvor folk

gere med værket.

mellem relationel æstetik, lyd,

processen givetvis spurgt sig

ofte udstiller meget charmeren-

Kunstprojekterne har det tilfæl-

lys, performance og billed-

selv: “Skal jeg svare, ikke

de fotos af deres familier og

les, at de alle bygger på en

kunst. Hun arbejder ofte med

svare?” Skal jeg deltage/invol-

huse, med stort overskud og

involverende metode – hvor

svære medmenneskelige tema-

vere mig?” og “hvilke konse-

finish, er Astrids projekt et

den “fremmede”, får spørgsmå-

er som f. eks. ensomhed. Der

kvenser har det?”.

ganske andet. Hvad ligger der

let: “Vil du hjælpe mig”. Det
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“Noget budskab har jeg ikke.

Normalt vil vi forbinde & med

Men jeg vil gerne sprede en

et tegn, der tæt sammenknyt-

helt almen tolerance over for

ter et ord, der står før & med

menneskeligt vanvid”.

et ord, der står efter. Her tøm-

Astrid Lindgren

mes tegnet for denne funktion.

Den franske filosof Michel

& er en installation, der hand-

Foucault beskriver i

ler om veje og vildveje fra

‘Galskabens Historie’, hvordan

opløsningen af et menneske

psykiatri som begreb har

mod en mulig re-creation.

udviklet sig til et helt væsen,

Installationen tager sit

der beskriver og behandler

udgangspunkt i min personlige

psykisk lidelse ud fra en aka-

historie, og den breder sig ud

demisk og videnskabelig defi-

til at handle om temaet gene-

nition af, hvad der sker inde i

relt. Den består af en række

det menneske, der oplever

nedslag, der hver især og sam-

lidelse.

men undersøger tilværelsens

Med en videnskabelig forstå-

vilkår udspændt mellem

else menes der også en ratio-

lidelse/sorg og håb/glæde.

nel forklaring, der f. eks. defi-

& spiller sammen med og op

nerer psykose som noget dybt

mod museets små, intime rum

irrationelt, noget end ikke den

og hospitalets ydre arkitektur

lidende kan forklare, for ved-

og anvendelse.

kommende lever i en verden,

Af Astrid Gjesing

der ikke eksisterer i rationel
forstand.

Smertens farve
Det er præcis denne forståel-

Tror du, hendes smerte kan
tilintetgøre en anden smerte?

er en meget sårbar position at

men flytter fokus længere og

sesmæssige isolation, der føles

stille sig i, hvor man sagtens

længere over på deltageren.

så smertefuld for det lidende

kan blive afvist – det interes-

menneske, fordi stedet for for-

Vil hendes smerte åbne døre?

ståelse mangler.

Hun er nøgen. Hun skriger,

sante er selvfølgelig også,

Astrid Gjesing evner dernæst

hvad der så kommer ud af

at udstille sine kunstprojekter

processen. Der opstår ofte et

med en stram minimalistisk

&

tillidsbånd, hvor de, der væl-

præcision, som indrammer det

& er en installation, der udfol-

ger at deltage, har tillid til

følelsesladede, uden at det bli-

der sig i et med- og modspil

Jeg behøver ikke at slå dig

kunstneren og dennes projekt.

som hun ikke véd, hun kan
skrige.

ver vulgært/ekspressivt. Som

med Museum Ovartaci’s

ihjel, eftersom du ikke findes

beskuer inviteres man med

udspring i psykiatrien. Museet

rigtigt uden ansigt.

Deltageren ser kun en lille del

andre ord ind i et til tider pri-

rummer dels et historisk afsnit

af kunstprojektet, som, når det

vat univers, som er af almen

og dels en kunstdel. Værkerne

Hun skriger, skriger. Uden lyd.

udstilles, får en helt anden

gyldighed, og det er en stor

her centrerer sig om Ovartaci,

Den anden kind.

volumen både fysisk og ind-

kvalitet.

kunstner og patient på

Cirkelbevægelser, rødt, sort,

Psykiatrisk Hospital, Risskov

rødt ...

holdsmæssigt. På sin vis er
projekterne startet med

Af mag. art.
Anja Raithel, 2015

gennem mange år.

Astrid Gjesing, 2016

udgangspunkt i Astrid Gjesing,
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Schizo Archive

2. december 2016 29. januar 2017

Schizo Archive var en kollektiv
udstilling og videoinstallation
skabt af billedkunstnerne Nina
Wengel, Arendse Krabbe,
Katrine Dirckinck-Holmfeld og
Mathias Kryger, uddannet fra
Det Kgl. Danske Kunstakademi
samt Københavns Universitet.
Schizo Archive blev realiseret
med støtte fra Statens Kunstfond og Aarhus Filmværksted.
Cinematograf: Moritz Fehr/
Faux Terrain Films,
Lys: Zayne Armstrong.
– Schizo Archive tager afsæt i
det psykiatriske hospital i
Risskov og den store samling

Fra ferniseringen på udstillingen – fra venstre mod højre tre af de fire udstillende kunstnere.

af kunstværker i Museum
Ovartacis arkiv.

enter og personale i fælles-

på hospitalet og dels den uvis-

ginale, men er i overstørrelse

I Schizo Archive optræder en

skab spillede teaterforestillin-

se fremtid, som museet og

skabt af museet som formid-

lang række værker og objekter

ger og lavede kabaretter. I

arkivet står overfor med den

lingsmateriale til en tidligere

fra hospitalets og museets

videoen indgår brudstykker af

nært forestående flytning af

udstilling. I to af museets

arkiver i teatralske tableauer,

et af disse – teaterstykket,

hospitalet til Skejby.

filmet i hospitalets festsal.

“Det smitter – Ikke?”, fra 1983.
Værkerne og objekterne optræ-

Tableauerne

lånt fra hospitalets afsnit R3,

I videoinstallationen undersø-

der i videoen i teatralske

Udstillingen præsenterer yderli-

der huser patienter, der kom-

ges kunstværkernes affektive,

tableauer, ligesom der indgår

gere en række rumlige table-

mer fra Grønland.

stoflige og materielle kvaliteter

performative scener, hvor

auer, der ligeledes består af

I museets sortmalede rum ses

i et ønske om at skabe møder

blandt andet kunstner Sørn

kunstværker og objekter fra

et billedtæppe af Baukje

og samtaler imellem værkerne.

Strand-Jensen opfører teksten

museets og hospitalets sam-

Zijlstra og værket “Sparekni-

Gennem poetiske og fysiske

“En Politisk Flygtning”, og

linger og arkiver, hvoraf flere

ven” af Lone Pedersen.

sammenstillinger, udført i sam-

kurator og ansat på Museum

af disse optræder i videovær-

arbejde med aktører fra

Ovartaci, Golshid Rokhzan,

ket.

Museum Ovartaci, Golshid

opfører teksten “D Day” skre-

Rokhzan, Sørn Strand-Jensen

vet af kunstner Baukje Zijlstra.

og filmholdet, udfoldes politi-

montrer ses i alt fire tegninger
af kunstneren Gudmand, ind-

Teksten “Fremtiden er soft
pink” af Nina Wengel kan

I et rum ses en ulv i papma-

høres i en lydoptagelse med

ché lavet af kunstneren Lone

kunstneren selv i et rum, hvor

ske, sociale og personlige

Festsalen bliver dermed møde-

Pedersen og keramikskulpturen

følgende objekter er installe-

aspekter af værkerne og arki-

sted for de mange lag af for-

“En Politisk Flygtning” af Sørn

ret: hospitalets oprindelige og

vet.

skellige tidsligheder, som fest-

Strand-Jensen. Her findes også

ikke længere funktionsdygtige

salen og arkivet rummer: Dels

farvede klodser fra et diagno-

urskive; en plante lånt fra ho-

Hospitalets festsal var igennem

den over 150 år lange psykia-

sticerings- og testmateriale for

spitalets administration; en

mange år det sted, hvor pati-

trihistorie, som har fundet sted

børn. Disse klodser er ikke ori-

sofa, der en del af hospitalets
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Udvalget begrundede præmieringen på følgende måde:
“Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst har valgt
at præmiere billedkunstnerne
Nina Wengel, Arendse Krabbe,
Katrine Dirckinck-Holmfeld og
Mathias Kryger med i alt
50.000 kr. for udstillingen
“Schizo Archive”.
Med afsæt det psykiatriske
hospital i Risskovs store samling af kunstværker har de fire
kunstnere på overbevisende
vis skabt en række rumlige
installationer og et video-værk
med teatralske tableauer og
performative scener, der foruStill fra Schizo Archive, HD-video, 2016, Nina Wengel, Arendse Krabbe, Katrine Dirckinck-Holmfeld og Mathias
Kryger, Fotograf Moritz Fehr Faux Terrain Films

den brug af patienternes værker og objekter også genopfører brudstykker af et gl. teater-

oprindelige interiør samt et

billedtæppe af Baukje Zijlstra

Félix Guattaris begreber schizo-

stykke “Det smitter ikke”, som

maleri af en kat af kunstneren

samt stole tegnet af hospita-

analyse og schizokultur.

patienter og personale

Hans Heinerik.

lets arkitekt, Michael Gottlieb

Museum Ovartacis arkiv er

oprindelig opførte i 1983.

Bindesbøll, samt nye, sorte

interessant i relation til

I rummet med klinkegulv er

Arne Jacobsen Myren-stole, der

Deleuze og Guattaris tænkning,

Udstillingen “Schizo Archive”

installeret en række interiørele-

i dag indgår i festsalens opda-

da arkivet og værkerne yder

lægger et overraskende, efter-

menter, som oprindeligt

terede interiør. I dette rum fin-

modstand til arkivets funktion

tænksomt og indfølende lag af

udgjorde dele af scenearkitek-

des også et ustemt klaver.

som opretholder og skaber af

fortolkning ind over hospitalet

systematisk orden og videnshi-

og Museum Ovartaci’s samlin-

turen i festsalen. Her hænger
desuden et femkantet maleri af

Begrebet schizo i titlen Schizo

erarkier.

ger og arkiver, og bidrager

kunstner Jørgen Rud – et værk

Archive forstås i denne

Arkivet fremstår snarere som

med helt nye dimensioner til

som hang på præcis samme

sammenhæng ikke som den

en uregerlig krop med et eget

et museum, der indtil for nylig

plads på museets forrige sær-

kliniske diagnose skizofreni,

subtilt liv.

var lukningstruet.

udstilling, der var en soloud-

men som en anden måde,

stilling med Rud. I dette rum

hvorpå tænkning, kunst, kultur

Schizo Archive modtager præ-

ses også den oprindelige pla-

og arkivet i sig selv kan frigø-

miering fra Statens Kunstfond,

Om præmieringer fra Statens
Kunstfond

kat fra forestillingen “Det smit-

res fra de strukturelle og nor-

5. december 2016

Statens Kunstfond tildeler præ-

ter - Ikke?” samt et fotografi

mative mekanismer, som

På Museum Ovartaci var vi

mieringer til kunstnere uan-

fra 1980 fra en af hospitalets

begrænser vores adfærd og

glade for at kunne fortælle, at

søgt, som har skabt et værk

øvrige teaterforestillinger.

tankesæt.

kunstnergruppen bag særud-

eller en udstilling af særlig høj

stillingen Schizo Archive havde

kunstnerisk kvalitet”.

modtaget en præmiering på

I udstillingens bageste rum er

Kunstnerne bag Schizo Archive

videoværket Schizo Archive

tager hermed afsæt i de fran-

50.000 kr. fra Statens

installeret. Her hænger et stort

ske filosoffer Gilles Deleuze og

Kunstfond for udstillingen.
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“Status/quo vadis”

28. august til den

Jørgen Burgdorf Rud

13. november 2016

Status/quo vadis – en udstilling, hvor kunstner Jørgen
Burgdorf Rud gør status i sit
eget kunstneriske virke, også
med det formål, som status
ofte er, at forsøge at se videre.
Hvilken retning, fra hvilket
afsæt?
Jørgen Burgdorf Rud har i
mange år beskæftiget sig med
ordet, han har skrevet digte og
tekster – en del af dem er
undervejs blevet samlet i bogudgivelser i meget små og
eksklusive oplag.
Rud er fast repræsenteret på
Museum Ovartaci, men i denne
udstilling vises helt nye værker, der ikke tidligere har
været udstillet – og ordet får
en større plads.
Jørgen Burgdorf Rud er født i
Esbjerg i 1960. Som barn kom
han meget på Fanø og som
ung havde han en bestemt
oplevelse – nærmest en “indvielse” – da maleren Egon
Svarrer viste ham, hvordan
tidevandet havde formet sandet på øen.
Jørgen Rud kom til Aarhus i
1981 og arbejdede hos DSB,
men fik et psykisk sammenbrud i 1983/-84. Det kom som
et chok for ham, at man kunne
få et psykisk sammenbrud, og
at der i det hele taget var
noget, der hed psykiatriske
hospitaler. Det var et næsten
lige så stort chok for ham, da

udtryksbehov, og han ønskede

uddannet cand. mag. i kunst-

holdet mellem psyke og billed-

han under indlæggelsen stifte-

at uddanne sig som kunstner.

historie og filosofi fra Aarhus

kunst. Under opholdet på

de bekendtskab med Ovartacis

Han gik på Lilleskolen for

Universitet. I 1990-91 havde

Holbæk Kunsthøjskole formede

kunst.

voksne i Aarhus og Holbæk

han et ophold ved Wiens

han en kaskelothval og blev

Oplevelsen gav Jørgen Rud et

Kunsthøjskole. Han er også

Universitet for at studere for-
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for kystlandskabet fra Harboøre til Vadehavet.
Den aktuelle udstilling omfattede en serie gouacher på
indisk bomuldspapir fra 2003.
Det nyeste på udstillingen var
en lydinstallation, hvor Jørgen
Rud læser egne digte og tekster.
I samme rum var også udstillet
en helt ny serie malerier og
collager udført på en bund af
landskabsfotografier. Dette rum
er i lyd og billeder udført i
samarbejde med Henrik Øvad.

Af Mia Lejsted/
Lars Morell
Jeg vil gerne melde
mig ind i nutiden

Jørgen B. Rud fra digtsamlingen Udbrud, indfald, vanvid,
livsbetragtninger og stopovers
Udvalgte tekster 1979-2016:
jeg vil gerne melde mig ind i
nutiden
disse sitrende sekunder
det lange træk
trækkende vejret ned i fødderne
sjælen sidder også i fødderne
dine
født som du er til at være i
live
tak for de rene linnedklæder i
et morgengry
butterfly-kisses in a mindopmærksom på klokkeformen

en koncert opført på Esbjerg

Jørgen Rud er repræsenteret i

på dens nakke.

havn. Han lod tidevandet styre

Museum Ovartacis faste sam-

l 2014 kulminerede hans

en koncert for klokkespil, kom-

ling med adskillige værker i

mangeårige arbejde med klok-

poneret til lejligheden af Lars

stort format. Flere af dem

keformen og tidevandet med

Peter Schultz.

bærer præg af hans interesse

second
hjælp min sjæl selv om jeg
ingen rettigheder har, oh Du
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Kulturhovedstad 2017

Officiel åbning

Ovartaci Fields

10. maj 2017

Rå kunst skal ruske op i
Skejbys erhvervsliv
Udstillingskonceptet Ovartaci
Fields er et samarbejde mellem
Museum Ovartaci og erhvervsgruppen Business Park Skejby.
I anledning af Kulturhovedstad
2017, og i spænd med temaet
'rethink', vil de to forskelligartede institutioner sammen
præsentere en række særudstillinger. Ti steder i Skejby
lægger hus til og museet kuraterer. For en tid vil erhvervsparken, der af mange opleves
som grå, forvandles til en
udstillingshal med kunst, produceret af psykiatribrugere.
Områdets profil gentænkes.
Museets form gentænkes.
Resultatet må vi vente med til
10. maj 2017, når udstillingen
åbner.
Offentligheden
inviteres indenfor
Godt 150 virksomheder, uddannelsesinstitutioner og
Skandinaviens største universi-

Skitse til “Ovartaci-minimuseum” I Skejby

tetshospital holder til i
Business Park Skejby, og i

13 og 15, INCUBA, Rambøll,

gang. Eksempelvis har kunst-

ningsfolk indlogerer sig og

2018 vil stedet blive hjem for

Science Center Skejby,

neren Gudrun Hasle doneret et

køber 'arbejdsro med en

Aarhus nye psykiatriske hospi-

Koldkærgård Konferencecenter,

videoværk til anledningen, og

udsigt', blive udstillet en sam-

tal. Ovartaci Fields vil gennem-

VIA og SOSU Aarhus. Dertil vil

aarhusianske Emil Brahe, der i

ling portrætmalerier fra

løbe knudepunktet som en

der i det udendørs landskab

sit kunstneriske virke er inspi-

Museum Ovartaci, der alle bli-

kunstrute. Ikke kun nærmiljøet

åbnes et 'Ovartaci-mini-

reret af Museums Ovartacis

ver hængt op, så ansigterne

men alle indbydes til at gå på

museum', med bla. værker af

samling af Olga Larsens billed-

får udsigt til stedets natur-

opdagelse. Ni ud af de ti

kunstneren Ovartaci.

tæpper, vil udstille en serie

skønne område.

tegninger. Alle værker sættes i

udstillinger vil være placeret
indenfor hos virksomheder, og

Kendte ansigter i nye rammer

aktiv dialog med erhvervspar-

der opfordres til også at udfor-

Mange af Museum Ovartacis

kens omgivelser, der står i

Med prominente personer som

ske husene: offentligheden

populære profiler vil være

skarp kontrast til de vante

Mads Øvlisen, der fra firserne

Ikke bare udsmykning

inviteres på alle måder inden-

repræsenterede på Ovartaci

rammer i Risskov. Som eksem-

købte ca. 800 kunstværker til

for. Udstillinger vil kunne fin-

Fields, men også nye værker

pel vil der på Koldkjærgård

Novo Nordisk, eller med indfø-

des hos NRGi, Agro Food Park

vil blive udstillet for første

Konferencecenter, hvor forret-

relsen af kunstcirkulæret i
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Virksomhederne, som deltager i Ovartaci Fields, er markeret med rødt på kortet over området

2004, er samarbejde erhverv-

sådan tæmmet æstetik møder

certer, foredrag og virksom-

åbent. Med Ovartaci Fields

og kunstverden imellem ikke

man ikke på Museum Ovartaci

hedsbesøg.

afsøges muligheden for en

nyt. Alligevel kan man argu-

– hvilket er hvad, der gør sam-

Tilblivelsen af udstillingen kan

fremtidig placering i Business

mentere for, at der med

lingen unik. Psykisk sygdom

løbende følges på Facebook

Park Skejby.

Ovartaci Fields sker noget nyt.

gives med Ovartaci Fields tale-

og Instagram via 'Ovartaci

Én innovativ facet findes i

tid i en atypisk kontekst.

Fields'.

kunst, men af kunstafsender-

Museet og Business Park

Museum Ovartaci i Risskov vil

Kulturby 2017 og Furi Appel &
Gunnar Niskers Fond.

museets samling af ikke alene

Udstillingen realiseres med
støtte fra Region Midtjylland,

nes svære personlige beret-

Skejby håber, mødet mellem

under hele 2017 have åbent

ninger. Udsmykningskunst dan-

psykisk sygdom, erhvervsliv og

som normalt; mandag - fredag

ser tit efter mæcenens pibe,

kunst vil skabe et unikt kunst-

fra kl. 10 - 16, og lørdag og

og selvom der findes mange

møde og samtidig afvæbne

søndag fra kl. 12 - 16.

fantastiske eksempler i genren,

fordomme.

er det typisk ikke her, de helt

Udstillingen vil fra sensomme-

Spørgsmålet om museets

store emner tages op. En

ren omfatte kunstevents, kon-

permanente placering er stadig

Anna Liv Bolther
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Sy din by
Udstillingsperiode: 6. maj til
20. august 2017
Fernisering den 5. maj 2017
kl. 15-17
Vi, i ”Sy din by”- gruppen, vil
gerne slå et slag for broderiet
– ikke bare for at holde liv i et
gammelt håndværk, men også
for at vise, at man godt kan
have noget på hjerte med sit
broderi.
Vi har igennem en del år
udfordret hinanden til at bruge
de gamle teknikker til at give
broderede kommentarer til dét
at bo i Århus. Det er bl.a. blevet til udstillinger på Kvindemuseet, Århus Rådhus, Antikmuseet og Tinghuset i Ebeltoft.

ningerne, parken, gravpladsen,

”Hænderne vinder sandheden

lange historie og kunstneren

museets kunstværker eller psy-

frem” – citatet er af Karoline

Ovartaci samt mange andre

kiatri som sådan.

Ebbesen (1852-1936) – det for-

eksempler på patienter der i

Vi forankrer ofte vores motiver

Som et lille opvarmningspro-

tæller på sin egen fine måde,

tidens løb har formgivet og

i bybilledet og hver udstilling

jekt har vi broderet på fotos af

at det allerinderste og ærlige i

komponeret i forskellige mate-

har haft sit eget tema. I år,

hospitalets patienter fra før

mennesket kan udtrykkes i

rialer – også stof og tråd –

hvor udstillingen vises på

1900 – et forsøg på, posthumt,

dét, hænder kan skabe.

utallige timer og tanker.

Museum Ovartaci, har vi natur-

at give dem en lidt mere farve-

Karoline Ebbesen syede, bro-

Patienternes dagligliv – de hi-

ligvis været på jagt efter inter-

rig tilværelse.

derede – skrev, klippede og

storiske effekter og smukke

essante motiver og vinkler

Pelse Asboe

tegnede i løbet af de mere

bygninger er inspirationen for

inspireret af Psykiatrisk Hospi-

end 50 år, hun var indlagt på

værkerne i denne kommende

tal, Risskov, det være sig byg-

Skt. Hans Hospital. Her i

udstilling.

Mia Lejsted

Risskov har vi hospitalets

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,

