Kunst som mentalt frirum
Socle du Monde biennalen 2012: INVOLVER
15. september 2012 – 6. januar 2013
Rune Fjord skaber rum: rum til fordybelse, rum til dialog og rum til at være alene.
Under Socle du Monde biennalen 2012 går han sammen med patienterne fra
psykiatrisk dagsafsnit i Holstebro om at skabe et helt særligt rum: et mentalt
frirum, som de bygger i fysisk form og udstiller på HEART fra d. 15. september
2012 frem til d. 6. januar 2013. Tilsammen udgør kunstneren og organisationen ét
af de i alt 11 partnerskaber, som deltager i verdens eneste biennale, der forener
kunst og erhvervsliv.
Time out fra omverdenen
Kunstneren Rune Fjord befinder sig til morgenmødet på det psykiatriske dagsafsnit i
Holstebro, hvor han trækker et glas med honning frem: ”Det her er mit frirum," siger han,
og patienterne ser undrende på ham.
Rune Fjords pointe er, at vi alle har et frirum, som vi bliver så opslugt af, at vi glemmer alt
omkring os. Nogle går en tur, nogle læser, andre maler og kunstneren selv har et bistade,
der giver ham time out fra omverdenen. Idéen med værket til Socle du Monde 2012 er at
finde frem til det rum, som frigør patienterne fra det tankemylder, der kan trænge sig på,
når man lever med en psykisk sygdom.
”At have en psykisk lidelse kan være forbundet med fordomme og stor tavshed, men når
man først åbner op for emnet, er vi alle på en eller anden måde berørt af det. Det kan være
en pårørende, en bekendt eller måske endda én selv, der har kæmpet med en psykisk
lidelse. Med kunstværket til Socle du Monde biennalen vil vi gerne gøre op med nogle af
tabuerne og åbne op for en samtale om, hvad det betyder at have en psykisk sygdom,”
fortæller Rune Fjord.
Lad os nedbryde skellet mellem ”dem og os”
Afdelingen i Holstebro arbejder med at observere, udrede og behandle mennesker med
svære psykiske problemstillinger. Det foregår på miljøterapeutisk vis gennem samtale og
aktivitetsgrupper. Afdelingen, der ligger under Regionspsykiatrien Vest, deltager i
biennalen, som et led i kampagnen EN AF OS, der arbejder for at fremme tolerance og
åbenhed over for mennesker, som har en psykisk sygdom.
”Vi har sagt ja til at være med i Socle du Monde biennalen, fordi vi tror på, at det vil blive
en positiv og livsbekræftende oplevelse for patienterne - et friskt pust i hverdagen. ” udtaler

ledende ergoterapeut Lone Lauridsen. ”Vi håber, at vores deltagelse kan være med til at
afmystificere hvad det vil sige at have en psykisk sygdom, og på den måde gøre op med
skellet mellem ”dem og os”."
Der kommer for alvor gang i projektet, når Rune Fjord d. 26. og 27. juni i fællesskab med
patienterne arbejder videre med værket ”Mit Frirum”.
D. 26. juni fra kl. 13.00 -16.00 vil det være muligt for udvalgte journalister at interviewe
kunstneren og medarbejderne på afdelingen i Holstebro. Kontakt venligst kommunikatør
Line Glavind vedr. aftale: lg@heartmus.dk el. tlf. 96281705
Ferniseringen finder sted d. 14. september på HEART.
Alle medier er inviteret til at deltage. Tilmelding: lg@heartmus.dk el. tlf. 96281705
Om Socle du Monde biennalen INVOLVER:
I ét ord samles essensen af HEARTs sjette Socle du Monde biennale: INVOLVER er en
konstatering, en opfordring og et opråb, der insisterende inviterer virksomheder, kunstnere
og publikum til at arbejde sammen om kunsten. Den 15. september 2012 går INVOLVER i
luften, og HEARTs udstillingssale fyldes af værker produceret af 11 kunstnere og
virksomheder, som i år sætter særligt fokus på involvering af publikum. Verdens eneste
biennale, der forener kunst og erhvervsliv i ét, bliver dermed åbnet med et brag.
Biennalen byder på værker af følgende samarbejdspartnere:
Rune Fjord & psykiatrien i Region Midtjylland, Regionspsykiatrien Vest, P3
Marco Evarissti & trendinstituttet pej gruppen
John Kørner & egetæpper
Norma Jeane & Aage Damgaard ApS
Ingvar Cronhammar & C.C. Contractor
Bo Christian Larsson & Montana Møbler A/S
Bjørn Nørgaard & MBE Beton
Ivalo Frank & psykiatrien i Region Midtjylland, Retspsykiatrisk afdeling på AUH Risskov
Peter Callesen & VIA University College, TEKO Deign + Business
Woloo & Ikast-Brande Kommune
Parfyme & Light Partner
Om kampagnen EN AF OS:
Mindst en halv million danskere er lige nu ramt af psykisk sygdom, men kun de færreste
ved, hvad det vil sige at have en psykisk lidelse. Derfor hersker der også mange fordomme
om de mennesker, der lever med en sygdom . Kampagnen EN AF OS arbejder for at øge
danskernes viden og skabe større åbenhed og dialog om psykisk sygdom. Psykiatrien i
Region Midtjylland går aktivt ind i den landsdækkende kampagne, der strækker sig frem til
2015. Gennem oplysning, aktiviteter og debat vil kampagnen skabe bedre livsbetingelser for
mennesker med psykisk sygdom. Uanset hvad, så skal alle kunne føle sig som EN AF OS.
Læs mere om kampagnen på www.en-af-os.dk
Kontaktinformation: Chefsygeplejerske i Psykiatri og Social, Region Midtjylland, Claus
Lassen Graversen, Tlf.: 7847 0021
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Aktuelle udstillinger på HEART:
Ingvar Cronhammar - Mørkets Hjerte
29.01.12 - 19.08.12
Tro, Håb og Kærlighed - Jacob Holdts Amerika
10.02.12 – 26.08.12
Kontaktinformation:
Museumsdirektør Holger Reenberg, 9628 1700, hr@heartmus.dk
Kommunikatør Line Glavind, 9628 1705, lg@heartmus.dk

