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Ovartacis liv 

Museum Ovartaci er opkaldt efter en helt 

unik mand og en helt unik kunstner ved 

navn Ovartaci. Han levede fra 1894-1985 

og var indlagt på det gamle hospital i 

Risskov i 56 år.

Ovartaci kom oprindeligt fra Ebeltoft og 

var uddannet bygningsmaler. 

I 1925 da han var 31 år, tog han 3 år til 

Argentina. Det sidste år af denne rejse 

tilbragte han i urskoven hos nogle 

indianerstammer. Da han kom tilbage til 

Danmark, havde han ændret sig meget, 

han var blevet psykisk syg. Derfor blev 

han indlagt på det gamle psykiatriske 

hospital i Risskov. 

Fotografi af Ovartaci

Overtossen Ovartaci

Ovartaci hed i virkeligheden Louis

Marcussen men kaldte sig selv Ovartaci.

Han mente nemlig, at når der var en

overlæge og en oversygeplejerske på

hospitalet, så skulle der da også være en

overtosse. Eftersom Ovartaci kom fra

Ebeltoft, hvor en tosse på den lokale

dialekt hedder noget a la ”tossi”, kom

kunstnernavnet til at blive Ovartaci.

Og Ovartaci var virkelig også en form

for ”overtosse”. Han fik nemlig nogle

specielle privilegier på hospitalet. Han

fik eneværelse og en cykel. Og så fik han

ingen medicin, selv om han var psykisk

syg, skizofren. Ligesom vi så med

Baukje Zijlstra, så behandlede Ovartaci

simpelthen sig selv gennem kunst og fik

det bedre af at skabe kunst. 

Spørgsmål: Hvad er det ved kunst, som

kan trøste eller helbrede, tror du? Skriv

jeres tanker ned på tavlen.    



Fotografi af Ovartaci

Mystik og forvandling

Ordet forvandling er, ligesom vi så i

Baukje Zijlstras kunst, et nøgleord til at

forstå Ovartaci og hans kunst. Det drejer

sig om forvandlinger mellem dyr og

menneske og mand og kvinde. Og mellem

liv og død.

Ovartaci var nemlig buddhist. Han troede

på reinkarnation og sjælevandring.

Spørgsmål: Ved du lidt om buddhisme?

Har du hørt ordet reinkarnation før? Ved

du, hvad det betyder? 

Det betyder bl.a. troen på, at man har

levet flere liv. Ovartaci har været

sommerfugl i Andalusien, kriger i Afrika,

hvor han blev spist af en tiger, og slave i

Egypten, hvor han var med til at bygge

Keopspyramiden.

Ovartaci: På vej til Coruña

Hans kunst viser netop de her scener,

situationer og væsener fra hans tidligere

liv: Dyr, kvinder og mystiske landskaber.

Især kvinderne var Ovartaci meget

optaget af. Han mente, at kvinden var det

egentlige menneske. Det mest frie,

kreative og ideelle væsen. Han havde



også selv været kvinde i langt de fleste af

sine tidligere liv. 

Ovartaci: Den kinesiske formel

 

Derfor fik han også et ønske om selv at

blive kvinde og begyndte faktisk at

forvandle sig selv til kvinde.

Det her med forvandling var altså noget,

der var vigtigt for Ovartaci i kunsten, både

i det indre og i det ydre. 

Kosmoskvinden  

Her kan I se Ovartacis ultimative hyldest

til kvinden på dette maleri af Gudinden i

Universet eller Kosmoskvinden. 

Ovartaci: Gudinden i Universet

Han har her ophøjet kvinden til at være et

overnaturligt og åndeligt væsen, en

gudinde. Hvordan kan man se det?

Beskriv kvinden. 

Minder hun jer om noget, I har set før?



Man kan godt kalde Ovartacis væsener for

hybrider, altså blandingsvæsener. Hvilke

væsenselementer blandes der i denne

figur?

Hvilke farver har Ovartaci brugt? Hvilken

symbolik ligger der i farverne?

Hvilke af de fire elementer (jord, ild, vand

og luft) kan I se repræsenteret i billedet?

Hvad tror I, kvinden er gudinde for? 

Ovartaci talte tit om og malede nogle

væsener, han kaldte flammemennesker.

Han skrev bl.a.: ”...flammemennesker...det

er flammer, det er mennesker med

begejstring og flamme i. Kedelige

mennesker har jo ikke nogen flamme...”.

Kender I nogle mennesker, I vil kalde

flammemennesker ud fra Ovartacis

beskrivelse?

Tror I, gudinden er sådan et

flammemenneske?

Rundt i billedets ramme har Ovartaci

nedskrevet kinesiske ord med en dansk

oversættelse. De udgør nærmest

figurdigte. Det at tegne og det at skrive går

i ét. 

Ovartaci lærte faktisk sig selv kinesisk

fra en bog, mens han var indlagt på

hospitalet.

Vi har haft kinesere på besøg på Museet,

som siger, at det er fuldstændig korrekt

kinesisk, og også smukt og poetisk.

Ovartaci mente, at vi alle sammen burde

lære os selv kinesisk. 

Det er store betydningsfulde værdiord,

han har nedskrevet på kinesisk: Moder,

forsoning, håb, trøst, sol, sang,

forventning, fremtid, intelligens.

Opgave: Vælg ét af ordene og mal en

gudinde, der repræsenterer dette ord,

f.eks. solens gudinde. Du må gerne lave

en ramme med dine egne værdiord,

måske i relation til det emne, du har

valgt.    

Kan I se Ovartacis fascination af det

asiatiske i det her billede? Af

buddhisme?

Hvad tror I, Ovartaci vil fortælle med

maleriet?



Hvilken stemning er der i billedet? Kan I

lide billedet?

Multimagikeren Ovartaci

Ovartaci var virkelig en multikunstner

med stort M. Han skrev digte, malede

malerier og lavede fantasifulde maskiner.

Han byggede f.eks. en træhelikopter i fuld

størrelse i 1973 og prøvede at få den op at

flyve. Det lykkedes dog ikke.

Ovartaci lavede også en masse skulpturer

af sjove og fantasifulde materialer.

Spørgsmål: Hvad kendetegner en

skulptur? Skriv de ord ned, der dukker op

i dit hoved.

Han brugte f.eks. sardindåser.

En overgang måtte man som patient ikke

få metal at arbejde med. Det problem løste

Ovartaci ved at bede om at få sardiner at

spise. Han tog sardindåserne og

forvandlede dem til sjove skulpturer. I kan

se nogle her. 

Ovartaci: To skulpturer

Ovartaci lavede også igennem sit liv en

masse cigaretrør og piber, som var

vældig populære. Han stod som regel

udenfor stormagasinet Salling og solgte

dem til et par kroner. Mange af dem var

udformet som kvinder.

Ovartaci havde i Argentina mødt en

gammel, klog kineser, som fortalte ham,

at det var langt bedre at ryge gennem et

cigaretrør. Ovartaci blev overbevist om,

at kineseren havde ret. Når han røg

cigaretter uden cigaretrør, blev han trist.

Det gjorde han ikke, når han røg med

cigaretrør.

Det vil sige, at rygefantomerne havde en

magisk virkning for Ovartaci. 



Ovartaci: Fire rygefantomer

Beskriv rygefantomerne: Deres udseende,

ansigt og krop.

Tre af dukkerne har armene krydset foran

sig. Hvad kan det betyde? Hvad ligner

kvinderne?

Ovartaci havde masser af fantasi og

elskede at fortælle en god historie. Selv på

rygefantomernes små tynde kroppe har

han fundet plads til fortællinger. 

Man skal være meget dygtig og ikke

mindst meget tålmodig for at sidde og

dekorere så småt og med så mange

detaljer. Hvilke ting kan I få øje på på

kvindernes kroppe?

Rygefantomerne blev lavet af alle mulige

materialer: træ, papmaché og

tandpastatuber bl.a. Hvilken betydning

har valget af materiale for kunstværket,

synes I?

Kan I se, at Ovartaci var meget

interesseret i Kina og Asien? Hvordan?

Ovartaci tog en hverdagsgenstand med

en funktion (at ryge) og forvandlede den

til noget mere: kunst, en magisk genstand

med stor personlig værdi. 

Synes I, det er kunst? Hvorfor/hvorfor

ikke?

Opgave: Tegn dit eget rygefantom på et

stykke papir. Du må selv bestemme,

hvordan den skal se ud. Tegn en lille

fortælling på dens krop. 

Skabertrang, magi og fantasi

Disse tre ord kendetegner Ovartacis

kunst og bevirker, at det for Ovartaci

drejede sig om mere end kunst. 

Ovartaci havde en enorm skabertrang.

Han udsmykkede sin seng på hospitalet

og væggene på værelset. Han malede

også på sine bøger, askebægre osv. 



Ovartaci: Skitse til udsmykning af værelse

Spørgsmål: Hvad forstår du ved ordet

magi? 

Ovartaci mente, at man ikke måtte give et

lille barn en dukke, der havde brækket et

ben. Så ville barnet nemlig selv brække et

ben. 

Det er et eksempel på Ovartacis magiske

tænkemåde og verdenssyn.   

Grænsen mellem virkelighed og fantasi

var tynd for Ovartaci. Han lod fantasien

flyve, den kunne ikke spærres inde på

hospitalet.

Ovartaci: Den hellige indiske hest Sinhu



Rygefantomerne og alle dukkerne,

Ovartaci skabte betød enormt meget for

ham. Han gav dem navne og tog dem med

sig rundt. De var levende, magiske

væsener for ham. Et eksempel er hesten

Sinhu. 

Den hellige indiske hest Sinhu

Ovartaci lavede mange figurer af

papmaché. Bl.a. hesten Sinhu. Beskriv

den.

Det kunne være ensomt at bo på et

hospital, ikke at have sin frihed, sine

venner og sin familie hos sig.

Papmachédukkerne blev nærmest

Ovartacis venner eller familiemedlemmer.

Sinhu var hans yndlingsfigur. Den stod i et

hjørne af hans værelse og var hans

skytsengel. Hver aften gav han den sødt

kys. Det ville sige, at han puttede et

bolsche ned i dens hoved, og så kom det

ud igennem dens mund.

Han gemte alle mulige ting i Sinhus

hoved. Tobak og andre ting, som

personalet ikke måtte finde.

Synes I, dukken ligner en hest? Kan man

se, at det er en indisk, hellig hest?

Opgave: Vælg et dyr, et adjektiv og et

land. F.eks. kat, trist og Tyskland. Foren

de tre ting i en tegning: ”tysk, trist kat”

og tegn det dyr, der dukker op i din

fantasi.   

En kunst, der overskrider hverdagen

Spørgsmål: Hvordan vil I beskrive

Ovartacis kunst?

Man kan kalde Ovartacis kunst for

drømmebilleder eller fantasibilleder. Han

har på en måde haft kontakt til de dybere

bevidsthedslag, som surrealisterne

forsøgte at nå frem til. Hvor drøm og

virkelighed, og det indre og ydre smelter

sammen. 

Ovartaci: Uden titel

Men se så det her maleri. Det er jo malet

i en helt anden stil, så virkelighedsnært

og realistisk, at man skulle tro, det var et



fotografi. Det er malet i en stil, der hedder

naturalisme.

Sådan kunne Ovartaci også male. Nogle

gang malede han helt almindelige

blomsterbilleder, fordi han vidste, at det

var en stil, som andre bedre kunne forstå

og lide.

Spørgsmål: Kan I bedst lide Ovartacis

naturalistiske stil eller hans

”drømmestil”? Hvorfor?  

Kunsten kan åbne nye døre

Asger Jorn, den berømte danske maler, var

en stor fan af Ovartaci.

Spørgsmål: Kender du Asger Jorn? 

En dag sagde Asger Jorn til Ovartaci: Hvis

du vil tage med mig til Paris, kan jeg gøre

dig til millionær på én dag. Til det svarede

Ovartaci, at han hverken var interesseret i

at blive berømt eller millionær.

Ovartaci skabte ikke kunst for at udstille,

sælge og blive berømt, men fordi han

simpelthen ikke kunne lade være. Det var

også sådan, han fik det bedre. 

Hos Ovartaci ser man ligesom hos

surrealisterne og Baukje Zijlstra, at

kunsten får en betydning ud over det

sædvanlige.

Kunsten kan åbne nye døre til ukendte

verdener eller helt enkelt sagt: til et bedre

liv. 


