


Kunst på Museum Ovartaci

Undervisningsmateriale 8.-10. klasse

Lidt om Museum Ovartaci

Museum Ovartaci er et lidt anderledes

kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet

af kunstnere, som har en psykisk sygdom. 

Spørgsmål: Hvad forstår du ved ordet

psykisk sygdom? Tal lidt om det på

klassen.

De fleste af kunstnerne på museet har

været indlagt på det psykiatriske hospital,

og mange af kunstnerne har malet og

skabt kunst, mens de har været indlagt på

hospitalet. Ofte ser man, at disse

kunstnere har fået det bedre af at male.

Kunst kan nemlig fungere som

selvbehandling.

Spørgsmål: Hvordan/hvorfor tror du, det

kan hjælpe/helbrede at skabe kunst?

Hvad betyder kunst for dig? Kan du godt

lige at tegne/male? 

Outsiderkunst

Kunsten på Museum Ovartaci kan kaldes

outsider-kunst.

Spørgsmål: Hvad forstår du ved ordet

outsider? Kan du komme på nogle

grupper af mennesker i vores samfund i

dag, man kan kalde outsidere?

Outsider-kunstnere er kunstnere, som

ofte er selvlærte; de har lært sig selv at

male eller skabe anden kunst. De er ikke

særlig påvirkede af tidens kunstidealer

eller modestrømninger men skaber

spontant. 

Outsider-kunstnerne skaber ofte kunst,

fordi de har et meget stort behov for at

udtrykke sig og går ikke så meget op i at

udstille og sælge kunsten og blive

berømte. 

Det er derfor en meget personlig og ærlig

kunst, og ofte har kunstnerne, som

tidligere nævnt, fået det bedre af at skabe

kunst.

Marie Heiberg: Messias 



Hvad er kunst? 

Spørgsmål: Hvad er kunst? Hvad er god

kunst?

Som I nok vil bemærke, er disse

spørgsmål utrolig vanskelige at besvare. 

Kunst kan være mange forskellige ting.

Det har betydet meget forskelligt, i

forskellige tider og på forskellige steder.  

Som vi så før, kan kunst være skabt med

forskellige formål i sigte: udstilling, salg,

berømmelse eller selvbehandling. 

Det kan også være, man har et vigtigt

budskab, man gerne vil videregive, eller

måske har man bare et stort behov for at

udtrykke sig.

Kunst kan være lavet af forskellige

materialer og inden for forskellige

udtryksformer: malerier, tegninger,

skulpturer, video, fotografi.

Kunst kan også deles op i forskellige

genrer eller stilarter. 

Spørgsmål: Kan du komme på nogle

genrer eller stilarter?

Kunst kan også ligge mere eller mindre

tæt op ad virkeligheden. 

Ifølge realisterne i 1800-tallet f.eks.

skulle et maleri gengive virkeligheden så

nøjagtigt som muligt. 

Op igennem 1900-tallet ser man derimod

mere og mere abstrakte og fantasifulde

fortolkninger af en virkelighed, der også

i sig selv bliver mere og mere vanskelig

at gengive. 

Spørgsmål: Hvad sker der i det 20.

århundrede, der kan gøre virkeligheden

svær at skildre, tror du?

Virkeligheden vil altid være et

udgangspunkt for kunst og indflettet i

kunst, fordi det er et levende menneske

med tanker, følelser og holdninger, der

fører penslen eller skaber kunsten. 

For nogle mennesker kan kunsten

simpelthen have en livsændrende og

frigørende effekt.

Fantasiens rolle

Kunst handler i høj grad om at bruge

fantasien.      

Spørgsmål: Hvad forstår du ved ordet

fantasi? Lav en brainstorm og skriv de

ord ned, der dukker op.

Opgave: Lav en brainstorm: Hvad

tænker du på, når du hører ordet kunst?



Ovartaci: Flammemennesker

Fantasi handler om muligheder. Fantasien

hjælper os f.eks. til at forestille os noget,

der muligvis kunne findes, eller noget som

slet ikke findes. Den hjælper os til at

skabe billeder i hovedet af verdener, vi

aldrig har set. Fantasi kan gøre det

usynlige synligt, gøre det umulige muligt.

Spørgsmål: Kan du komme i tanke om

nogle forskellige fantasiverdener? F.eks.

fra film, bøger osv. 

Kan du komme på forskellige

situationer i livet, hvor vi bruger vores

fantasi?

Fantasi spiller en stor rolle på Museum

Ovartaci. I kan nu vælge at se på kunst

og på fantasiens rolle i kunsten på

Museum Ovartaci fra nogle forskellige

vinkler: 

- Surrealisme hos Sami Hotti

- Kunst som selvbehandling – Baukje

Zjilstra

- Ovartaci


