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Den århusianske kunstner Louis Marcussen, bedre kendt som 

Ovartaci, er endelig i år ved at få sit internationale gennembrud 

med en særlig udstilling ved den kendte kunstbegivenhed 

Biennalen i Venedig. Kunstneren var hele sit voksenliv fra 1929 

og til sin død i 1985 indlagt på psykiatriske hospitaler, og hans 

kunstnernavn betyder ”overtossen”. 

Ovartaci. The Signature of Madness er den første bog på 

engelsk om det selvlærte kunstnergeni, og hans kunst har et 

internationalt format, som kalder på den videnskabelige analyse, 

som bogens forfatter bidrager med. Forfatteren foretager en 

række nærlæsninger af centrale dokumenter, både Ovartacis 

journal, men også Ovartacis egne udsagn og fortællinger, som 

kobles med værkanalyser. Bogen fokuserer særligt på Ovartacis 

grundkonflikt, der hænger sammen med hans rejse til Argentina i 

1920’erne, og som læses som et sammenbrud i evnen til at kunne 

give mening til sit liv. Det fabulerende fantasirum, som Ovartaci 

senere udvikler, med scener fra junglen, slanke kvindeskikkelser, 

fabeldyr og skrifttegn fra fremmede kulturer kan dermed læses 

som forsøg på at komme til en forståelse af, hvem eller hvad han 

egentlig er, og hvor han hører hjemme. 

Bogen behandler centrale temaer hos Ovartaci såsom sjælen 

og det spirituelle, spørgsmålet om ophav, identitet og navn og 

ikke mindst kønnet, kroppen og det seksuelle. Det er bogens 

hovedpointe, at Ovartacis kunstværk er interessant, fordi det 

på en gennemgribende måde – og ved brug fra papmaché, 

sardindåser, maling og skrifttegn – tillader Louis at genskabe 

sig selv som Ovartaci og finde en måde at leve sit liv på, tværs 

gennem de konflikter, der præger det.

Boglanceringen foregår på Museum Ovartaci, Olof Palmes Allé 

11, 8200 Aarhus N og i Frøberts Auditorium ved siden af museet, 

fredag den 29. september fra kl. 14 til ca. 16. 

OM FORFATTEREN
Brian Benjamin Hansen er forsker ved Museum Ovartaci, postdoc 

ved Aarhus Universitet og docent ved VIA University College.
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