
DM seniorer Midtjylland 
http://www.dm.dk/OmDM/Pensionister/DMSeniorer/DMSeniorMidtjylland 

Nyhedsbrev Januar 2017 

  Møde i januar  

 
 

         Onsdag den 18. januar kl. 11:00-15:00 
 

    Rundvisning på Psykiatrisk Hospital/ Museet ved  
         mag. art. og cand. mag. Merete Sørensen 
 

         Museum Ovartaci, Skovagervej 2, 8240 Risskov 

     Vi mødes ved tårnet i hovedbygningen. 

 

                                  Tilmelding senest den 13. januar på joergen.eie@gmail.com  

                         Ledsager er velkommen. 

Program 

Kl. 11.00. Rundvisning på Psykiatrisk Hospital  
Vi begynder med kirkesalen, hvor Merete Sørensen kort fortæller om hospitalets historie. Herefter festsalen og 

bygningen med Foersom Hegndals skulpturer og et kig nedefra gennem trappespiralen til loftet i kip, som giver et godt 

indtryk af den arkitektoniske og vedligeholdelsesmæssige standard. Derefter en tur i parken til kirkegården og Hanne 

Varmings skulptur, hvorfra udsigten over bugten kan nydes. 

Kl. 12.00. Frokost i museumscafeen 
DM betaler for et stjerneskud. Ekstra mad og drikkevarer er for egen regning. 

Kl. 13.00. Rundvisning på Museum Ovartaci 
Museum Ovartaci er en rummelig arbejdsplads, med 35 medarbejdere, hvoraf hovedparten er ansat på særlige vilkår. 

Dertil kommer 25-30 frivillige. Museet har over 18.000 gæster om året. Samlingen af kunstværker er på over 9.000 stk. 

Museum Ovartaci har følgende mål og formål 

- At anvende museets samlinger til afmystificering af psykisk sygdom 

- At tilbyde rundvisning til alle aldersgrupper – store som små 

- At alle børn og unge mindst én gang i deres uddannelsesforløb besøger museet 

- At bevare og udbygge kunstsamlingen, hvoraf de ældste værker er over 100 år gamle 

- At bevare historiske effekter, der fortæller psykiatriens historie. 

 

Museum Ovartacis kunst i genren Art Brut og de historiske effekter vidner om psykiatriens forhold, metoder og det 

levede liv på hospitalet fra 1850’erne og til nutiden. Kunstneren Louis Marcussen, bedre kendt som Overtaci, var 

indlagt på Psykiatrisk Hospital i Risskov fra 1929 til han døde 91 år gammel i 1985. Ovartaci var uddannet malersvend 

og rejse 31 år gammel til Argentina, hvor han opholdt sig i tre år. Under opholdet blev han psykisk syg. Kort efter 

hjemkomsten i 1929 blev han indlagt på Psykiatrisk Hospital. Yderligere oplysninger på www.ovartaci.dk  
 

  
Vel mødt – med venlig hilsen Bestyrelsen for DM seniorer Midtjylland 

Evt. yderligere information på 29 71 44 23 

Næste møde i DM seniorer Midtjylland er onsdag den 15. februar kl. 14:00 - 16:00 

Kunsten i Østjylland ved forfatter og idéhistoriker Lars Morell. 
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