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PANDEMIENS TRÆ
– Et kunstværk vi skaber
sammen trods nedlukning
I de første måneder af 2021
sprang Pandemiens Træ ud på
Museum Ovartaci. Selvom museet var lukket for besøgende,
kunne borgerne gennem perioden bidrage til installationen.
Fra januar til midten af marts
inviterede Museum Ovartaci
alle borgere til at bidrage til det
borgerskabte fællesværk ved at
udtrykke tanker og refleksioner
over tiden og livet under COVID-19 pandemien på et ubrugt
mundbind. Mundbindene blev
på museet placeret som blade på et bart træ midt i museets udstilling. I processen forvandledes mundbindene med
de deltagendes budskaber fra
værnemidler til kommunikati-

onsmidler. Det voksende antal
blade ændrede træet fra goldt
til levende i takt med forårets
komme og de gradvise lempelser af restriktionerne.
I dag står installationen midt
i udstillingen ”Psykisk heling
gennem sanserne”, og udgør et
visuelt vidnesbyrd og en fortællingscollage om pandemiens
indvirkning på godt og ondt.
Intentionen med projektet var
at skabe en nuanceret og varrieret fortæling af borgernes
egne oplevelser af livet under
COVID-19 pandemien. Netop
derfor var det vigtigt, at den enkelte selv valgte den udtryksform, som passede bedst til
vedkommenes budskab. Samtidig var det vigtigt, for os som
museum at sætte fokus på de
sociale og sundhedsmæssige
påvirkninger i tiden, og bidrage

til en form for fællesskab midt
i en tid, hvor mange oplevede
ensomhed og isolation.
Endelig finder vi det vigtigt, at
bevare den enkeltes fortælling
om tiden under COVID-19 pandemien for eftertiden. Derfor vil
bidragene blive bevaret i museets samling.
Processen kunne følges på de
sociale medier og i pressen.
Adersfordelingen blandt deltagerne spænder fra 6-80 år,
og bidragene kommer fra hele
landet - ja faktisk hele verden,
med bidrag fra både Japan og
Tyskland.
Gå på opdagelse i de mange
fortællinger, Pandemiens Træ
bærer på. Bidragene uddybes
her i folderen med deltagernes
egne ord.

Corona-engel

Når julekassen pakkes ud,
bliver der adgang til erindringsbanken. Min corona-engel er
lavet af mundbind og mærket
2020, så den altid kan minde
mig om corona-året 2020.

Frihed i skoven

At føle frihed i en tid hvor pandemiens restriktioner sætter
vores liv og færden i meget
faste rammer. De mennesker,
jeg møder, ligner mennesker,
de er ikke maskeret, deres udtryk er ikke skjult for mig. Dog
følger en lille abe med mig,
aben hedder “HUSK AT HOLDE
AFSTAND”. Bliver vores verden
nogensinde normal igen?

Hvem er du?

Jeg føler mig helt alene blandt
en masse maskerede væsener,
ikke mennesker, nej væsener.
Jeg spænder i kroppen, bider
tænderne sammen, føler mig
ensom, alene og angst. Håber,
vi vender tilbage til en hverdag,
hvor corona ikke er et ord, der
nævnes hver dag og hver time.
At vi kan smide maskerne og
igen være mennesker med ansigtsudtryk.

Humor er formildende. Så tænk
anderledes og lidt skævt. Så
går det hele nok.

Solen skinner

Jeg var toptrænet til corona.
Vi skal have mesterskabet til
Aarhus.

Jeg er låst inde!

Følelsen af at være fanget, af
magtløshed og ikke at kunne
klare dette selv. Jeg skal leve
efter myndighedernes ord og
restriktioner for at nå målet. Jeg
er ude af kontrol med situationen. Jeg er forvirret, magtesløs og har brug for hjælp til at
komme i mål.

Savner hotdogs

Hurra og øv...

At være alene, bare være herhjemme med egne aktiviteter
eller ingen, er blevet normalen - pandeminormalen. Det
giver en ro, at der ikke stilles
spørgsmål, at retningslinjerne
giver mig lov til at sige fra, at
det ikke er min diagnose, men
restriktionerne der kan bruges
som begrundelse og forklaring
på mine handlinger. Og så
alligevel…

Ven-ve

Savner at se ansigtsmimik.
Glimtet i øjet mangler smilet.
Savner at se venner og være social. Savner museer og kultur.

Fest og farver

De farvede foliestrimler er fra
min nytårsaften 2019/2020.
Vi var mange mennesker sammen. Der var fest og farver.
Nytårsaften i år 2020/2021 var
noget anderledes. En påmindelse om ikke at tage livet for
givet.

Et halvt menneske

Jeg er depri, og føler mig som
et halvt menneske. De ting som
giver mig livskvalitet, kan jeg
ikke lave, fordi vi har lockdown.

Virus

Jeg bliver småpanisk, når andre
overtræder det, jeg føler er ”for
tæt på” især uden mundbind.

Naturen har fået håb

Naturen har fået det bedre, da
vi ikke har været ude at rejse.
Grunden til at jeg har lavet
bladet, så man kan trække ud
i det, er fordi, det skal symbolisere, at naturen kan trække
vejret igen.

Ensom

Efter snart et år med nedlukning
begynder jeg at føle mig ensom
og isoleret, trods det at jeg ser
mine nærmeste familie, et par
veninder og naboer. Savner i
den grad at gå ud at spise - teater, musik – fællesskaber

Sammen hver for sig

Det har åbnet sig nye muligheder for at være ”sammen” på
de sociale medier. Håbet er, at
murene snart må nedbrydes og
smelte, så vi kan være sammen
igen og mødes i kærlighed.

Coronaår

Som 80 årig har der været mange ændringer og skift i mit liv.
Måske derfor har nedlukningen
ikke påvirket mig så voldsomt.
Jeg gør mig mange tanker om
hvordan samfundet og tilværelsen bliver, når pandemien på et
tidspunkt er overstået. Hvordan
fremtiden bliver for mine børn
og deres familier. Glæder mig
til at alt det, som jeg livet igennem har taget for en selvfølge,
vender tilbage.

Ro i weekenden

Jeg savner virkelig, at se mine
venner, gå ud at spise, se fodbold på stadion, være sammen
med mine kolleger, men det
skaber en kæmpe ro, ikke at
skulle tage stilling til hvad jeg
nu skal i weekenden - det giver
sig selv: Gå en tur (:

Postkort fra Marseille

Under pandemien lærte jeg den
lykke, som drømme, længsler
og ønsker kan udløse. Fysiske
rejser er ikke tilladt under de
nuværende begrænsninger,
men imaginære og fantastiske
rejser er det dog. Og for mig er
de i øjeblikket mere intense og
virkelige end nogensinde, for jo
længere en virkelighed fjerner
sig, jo mere fantastisk bliver et
minde eller et ønske.

Coronaland

Det var virkelig hårdt, da der
blev lukket ned, men så fik
jeg min ”corona-familie”. I
søndags var det 40. gang med
coronasammenkomst. Det gjorde i den grad en forskel i den
lange coronatid, at se dem fast
hver søndag.
Når der har været pressemøder, daler humør og energi. Så
skal jeg lige lande igen og med
Søren Brostrøms ord: ”Vær
tålmodig”.

Faith

Syg i julen

Bidraget forsøger at vise, hvordan det var at være syg hen
over julen :(

Corona insekt

Tænker på hvordan samfundet
har ændret sig, når og hvordan
vi kommer ud på den anden
side. Jeg længes efter hverdagen, at være sammen med familie og venner, min have, som
jeg snart kan nyde og mine
frivillig jobs.

Strik i en corona tid

Fordi livet er værd at leve.

Bioanalytiker

Tid til eftertænksomhed

Det varmer et gammelt hjerte,
at der er kommet så meget kreativitet ud af coronatiden. Jeg
har beriget min by (inspireret af
Phillip Faber) med daglige digte på Facebooksiden DET SKER I
BRYRUP, til stor glæde for både
mig og mine læsere. Det har
også krævet god hjernegymnastik vedvarende at skrive nye
digte med indhold. Jeg klager
ikke, jeg føler mig rig.

Afsavn og håb

Jeg har været heldig at arbejde
hele tiden, men savner samvær, nærkontakt og kram. Valgte grøn skrift, da det er håbets
farve, og jeg har håb for, at det
snart bliver bedre.

Rum & tid til musik og
kunst

Det er sjældent noget så galt
(corona), at det ikke er godt for
noget… ;) (Gammelt ordsprog)

Virtuel undervisning, blive
hjemme, vaske hænder og folk,
der kan være sure eller lidt nedtrykte er det, der har påvirket
mig mest under corona pandemien.

Dagens digt
Pandemien har påvirket mig
positivt, da jeg har fået job som
bioanalytiker, der analyserer
coronaprøverne.

Corona har givet mig mere tid
herhjemme. Pause fra frivillige
aktiviteter, sport mm. Før rejste
jeg en del med arbejdet. Alt i
alt har det givet mulighed for
at stoppe op og reflektere over
livet.

Stay home

Freedom
Prisen

Afgrunds forladthed

Min mand dør af hjertestop 22.3. 2020, ingen normal bisættelse, kun 10 personer inkl. præst
og organist. Alene med sorg og
savn. Alene med alt. Isolerer
mig fra alle, da jeg arbejder i
hjemmeplejen med svage ældre, som jeg nødig skulle/skal
smitte.

Las Palmas i Nyborg
After that

My respecting teacher passed
away in recent year. I still think
of him sometimes. He is not family of me. But he was an important person for me. Many
person passed away in the world by covid-19. Even when one
person pass away, there is a
lot of sadness, so after the end
of covid-19, not only the joy of
having ended, but also various
emotions will remain and continue.

Når man nu ikke kan komme ud
at rejse, hvad kan man så gøre i
stedet....
De Canariske øer, var ikke en
mulighed i vinterferien 2021,
så derfor tog vi til Ejer Bavnehøj, Nedenskov Sø, Nyborg og
Skødstrup. Det var den vinterferie, den var rigtig god.

Svært at lære

Jeg kan ikke lide corona. Fordi
jeg skulle have hjemmeundervisning, og det var sværere at
lære.

Coronatræthed

Udlængsel efter at komme ud at
rejse - coronatræthed - at komme på arbejde igen - oplevelser
- Komme ud at svømme og se
familien noget mere igen.

Corona kreativ

Pandemien kan fremtvinge underlige forestillinger og følelsen
af afmagt.

Art - refelctions - family

The pandemic gave me time to
do my hobbies because I could
not travel to see my family who
live in the USA. I love stickers
and painting flowers because
my mother loved flowers. During the pandemic I have had
a lot of time to reflect on how
important family is. I am glad
that wearing masks has kept me
safe from getting Covid-19

Ingen legeaftaler

Jeg synes ikke, at det har været
så rart, for jeg har ikke kunnet lave legeaftaler med mine
veninder.

Isolation

Hvad andre betyder for
mig

Jeg har lært en del under corona-tiden – blandt andet hvor
meget andre mennesker betyder for mig, og hvor godt et skolesystem vi har trods omstændighederne.

Fri tale

Tid til kreativitet og livsglæde
er mere aktuelt end før corona.

Frihed

Sammen

Samvær - sammen hver for sig i
skattehule

Hver for sig

Samvær - sammen hver for sig i
skattehulen

Herre hjælp mig
Den skæggede dame

Hverdagen blev pludselig stille
og menneskernes udseende
forandrede sig. Nu kigger jeg
på ansigter, hvor næsen og
munden er skjult med mundbind. Jeg begyndte reflektere
over, hvordan kunne jeg lave et
mere personlig mundbind, som
kunne værne mig mod andre
mennesker. Jeg ved, der findes
mennesker med hår forskrækkelse, som vil kontrollere hårene, derfor valgte jeg at sy lange
menneskehår på mundbindet.
Nu kan jeg være den skæggede
dame, alt imens jeg handler
ind. Corona pandemien har været en gave til mig, jeg oplever
det er en slags timeout i livets
gang.

Teksten er et lille uddrag af
dagens prædikentekst. I stedet
for at gå i kirke har jeg læst
teksten på computer og reflekteret over den. Jeg har kigget
på forskellige oversættelser og
lavet små ændringer, så ordene
bliver maksimalt meningsfulde og mundrette for mig, også
rytmisk og musikalsk. Endelig
har jeg lavet en melodi til ordene, så bibelcitatet er blevet
en slags sang-mantra. Denne
måde at arbejde med bibeltekster giver mig både trøst og
forøget udholdenhed i corona-nedlukningen.

Hope, love, faith & luck

Er dybt bekymret for, om vi får
bugt med corona. Elsker livet men tænker hver dag, om det
bliver denne dag, jeg bliver
smittet - tænker meget over
døden.

Corona på godt og ondt

Ensom og magtesløs

Mundbind

Mundbind er både godt og
skidt. Den gode ting er, at man
kan gemme sig for nogle eller
fra noget. Den dårlige er, at det
kan være svært at genkende
folk bag et mundbind.

Min mand boede de sidste godt
2 1/2 år, han levede på plejehjem, og var sengeliggende i
al den tid. Jeg besøgte ham et
par timer hver dag. Den 11./3.
2020 måtte jeg pga. coronarisikoen ikke besøge ham mere.
Det var hårdt for ham. Han blev
dårligere, og sagde, at han
ikke ønskede at leve mere. -Jeg
synes det var trist, hans sidste
4 mdr. skulle ende så ensomt,
og jeg følte mig magtesløs.

Den ene side på mundbindet
er den dårlige side ved corona.
Sort-hvide farver viser dem der
dør, den kærlighed man ikke
kan give, humørsvingninger og
at man ikke kan se sine venner
og familie. Den anden side er
den gode side ved corona med
farver der skaber glæde, og viser, at vi går flere ture i naturen,
som har fået det bedre under
nedlukningen. Tiden står stille, og vi har fået mere tid til de
mennesker vi holder af – vores
familie.
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