Mennesket bag forbryderen
Ivalo Frank & Psykiatri og Social i Region Midtjylland,
Retspsykiatrisk Afsnit R3 &
EN AF OS
Hvem myrder og hvad driver folk til mord? Det er nogle af de eksistentielle
spørgsmål, som kunstneren Ivalo Frank søger svar på under verdens eneste
biennale, der forener kunst og erhvervsliv: Socle du Monde. I samspil med
Retspsykiatrisk Afsnit R3 i Risskov, skaber Ivalo Frank et værk, baseret på
bevægende, ærlige og kritiske interviews med seks psykisk syge patienter, som
lever deres liv på en lukket afdeling.
Samarbejdet munder ud i en film, 12 fotografier og en skypeinstallation, der kan
opleves på HEART – Herning Museum of Contemporary Art fra d. 15. september
2012 frem til d. 6. januar 2013.

Med et åbent hjerte
Ivalo Frank har en umiddelbarhed over sig, som patienterne på Retspsykiatrisk Afsnit R3
straks kan fornemme, idet hun træder ind i rummet. Hun har paraderne nede og dømmer
ikke de voldsmænd hun møder på afdelingen trods de brutale handlinger, de har bag sig. I
løbet af sit ophold på afdelingen kommer Ivalo Frank ind på livet af seks af de indlagte
patienter, som åbner op for bevægende historier om svigt og grænseløs sorg.
Gennem kunstprojektet søger Ivalo Frank at gøre op med nogle af de forestillinger, der er
omkring voldsmænd, og hun fokuserer på de ligheder, der er mellem almindelige
mennesker og de psykisk syge patienter med en behandlings- eller anbringelsesdom.
”Det er kloge, søde almindelige mennesker som du og jeg. Næsten. Det er bare gået galt.
Helt galt,” fortæller hun og tilføjer ”jeg ønsker at møde dem som mennesker og ikke som de
uhyrer, man kender fra mediernes beskrivelse af voldsmænd. Formålet med mit værk er at
skabe indsigt og være med til at give patienterne deres retmæssige talerør”.
Retten til at ytre sig
Retpsykiatrisk Afdeling R3 er hjem for ca. 18 psykisk syge grønlændere, som har fået en
behandlings- eller anbringelsesdom. Mange af patienterne har begået grove overfald, som
har haft døden til følge, og de fleste kæmper med personlighedsforstyrrelse og misbrug.
Afdelingen deltager i Socle du Monde som et led i kampagnen ”EN AF OS”, der arbejder for
afstigmatisering af psykisk syge.

”Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvilket liv de skal leve. Men vi er med i Socle du
Monde for at give patienterne en mulighed for at få luft og fortælle omverdenen netop deres
historie” udtaler overlæge Georg Gouliaev.
D. 15. september kan publikum se Ivalo Franks værk, der består af en film, akkompagneret
af stillbilleder og en Skypeforbindelse, der på udvalgte dage giver de besøgende mulighed
for at kommunikere direkte med R3 og Ivalo Frank. Skypeinstallationen har hun kaldt for
Open HEART – ”Det er sådan jeg er blevet modtaget på afdeling R3”, afslutter hun.
Udvalgte medier kan få mulighed for at interviewe nogle af de indlagte, som har deltaget i
projektet, medarbejderne på afdeling R3 og Ivalo Frank. (Da Ivalo Frank er bosat i Berlin,
vil interviewet forgå over telefonen eller Skype).
Kontakt kommunikatør Line Glavind på lg@heartmus.dk el. 96 28 17 05 vedr. en aftale.
For direkte interview med Ivalo: + 49 17681101938 el. contact@ivalofrank.com
Ferniseringen finder sted d. 14. september kl. 17.00 på HEART.
Tilmelding: lg@heartmus.dk el. tlf. 96 28 17 05.
Glæd jer til en åbning i involveringens tegn, der byder på musik, taler, live performances,
lækker buffet, god stemning og ikke mindst muligheden for at interviewe alle de involverede
partner.
Adrian Hughes fra Smagsdommerne på DR2 sætter festen i gang.
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:
Marco Evaristti & trendinstituttet pej gruppen
Rune Fjord & Psykiatri og Social i Region Midtjylland, P3, Regionspsykiatrien Vest &
EN AF OS
John Kørner & ege
Norma Jeane & A Hereford Beefstouw
Ingvar Cronhammar & c.c. contractor a/s
Bo Christian Larsson & Montana Møbler A/S
Bjørn Nørgaard & MBE Midtjydsk Betonvare og Elementfabrik
Ivalo Frank & Psykiatri og Social i Region Midtjylland, Retspsykiatrisk Afsnit R3 &
EN AF OS
Peter Callesen & VIA University College, TEKO Design + 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
Graversen, Tlf.: 7847 0021
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HEARTs åbningstider:
Tirsdag - søndag 10-17
Mandag Lukket
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

