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29 værker med HJERNEN I FOKUS
Hjerneugen 2017
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Alzheimerforeningen
1 SKØNT GEMT I OS ALLE
Majbritt Henriksen
”Jeg
arbejder
selv
indenfor
demens området.
Jeg er uddannet SSA og har et
diplommodul i demens. Billedet er lavet for at
sætte fokus på demens fra en kunstnerisk vinkel.
Jeg mener, at det er rigtig vigtigt at se det
menneske, der er bag sygdommen. Fokuser på
de kvaliteter, den enkelte stadig har. Der er
noget skønt gemt i os alle”.
2 FØLELSER AF VREDE OG AFMAGT
Randi Jespersen
”Jeg er demenskoordinator og jeg har hverdag
fået de demensramtes følelser ind under
huden. Følelser af vrede og afmagt er det jeg
har forsøgt at vise i dette værk”.

3 FALMET VEJRBIDT HJERTE
Karin Rasmussen
”Min mand har Alzheimers, men selvom han
inderst stadig er en glad mand, er der af og til i
hans hjerne et kaos, jeg knapt nok kan sætte
mig ind i. Så føler jeg mig ensom og tom, som
denne æske - et falmet, vejrbidt hjerte”.
4 HJERNEN I FORFALD
Annette Reinhardt
”Jeg er demenskonsulent i Egedal Kommune,
men samtidig er jeg uddannet væver og blev
inspireret til at forene oplevelser, indtryk og
teknikker i et kunstværk. Ansigtet er vævet i uld
og derefter filtet, det forestiller et menneske med
en hjerne i forfald. Forfra ser ansigtet normalt ud,
men set fra siden og bagfra er hovedet/hjernen
ved at gå i opløsning. Hjernen forsvinder/løber ud
og der bliver længere og længere mellem de
raske nerveceller”.

7

9

5
8

Epilepsiforeningen
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5 COME VISIT MY BRAIN
Marianne Skafte Nielsen
Marianne har epilepsi. Med sin collage inviterer
hun alle inden for i sin hjerne. Værket viser,
hvordan hjernen har vildveje og skjulte stier og
rummer søer og mudder, man kan falde i. Men på
gode dage er det også en ren skattekiste af
kreativitet og spruttende glæde.
6 MIN HJERNE
Jørn Hansen
”Min hjerne består af et stort antal celler, som
indeholder billeder af noget i mit meget rige og
afvekslende liv. Inde i centrum sidder en lille
mand ved en computer og holder styr på det
hele. Den lille mand kan på sin skærm etablere
forbindelse med alle hjernens celler, som det
passer
ham.
Det
kaldes
erindring.
Han
kombinerer løbende sanseindtryk med erindringer
og løser derved de problemer, der opstår i min
tilværelse. Det kaldes tænkning. Når jeg sover,
sover han mærkeligt nok også, men hans
computer slukkes ikke, og den fremkalder af sig
selv alle mulige billeder fra cellerne i ofte ganske
sælsomme sammenhænge. Det kaldes drømme.”
7 FRØ
Tabita Friis Kristensen
”Jeg har epilepsi, hvilket jeg har et ekstremt hadkærligheds-forhold
til”,
fortæller
Tabita.
Epilepsien
giver
hende
begrænsninger
i
hverdagen, men hun oplever også epilepsien som
en kæmpe inspirationskilde til bl.a. at skabe
kunst.

Epilepsien har medført en farverig, eventyrlig
oversanselighed, som hun ikke ville have
undværet. Den er som et træ, der gror og kaster
frø fra sig allevegne.
8 AV, AV HJERNE
Anne Gudme-Knudsen
Anne har epilepsi. Hun har med dette sølvarbejde
forsøgt lavet en skulptur, der viser et epileptisk
anfald. Kunstværket er fremstillet af rødt/sort
seglgarn med 5 lyn i sterlingsølv og placeret på
et fad af pletsølv.
9 HVORFOR MIG?
Mads Kjær Dalsgaard Jørgensen
Mads har epilepsi. Han lavede det store maleri,
da han gik i 10.klasse og fik at vide, at han
havde epilepsi. Billedet fortæller, hvordan det er
at have epilepsi, mener han. Man råber og
skriger af verden og har en følelse af at ansigtet
går i stykker.
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Hjernesagen
10 LYS OVER LANDSKABET
Winni Lykke
”Jeg maler intuitivt. Ofte indgår naturen i mine
malerier – også i dette maleri. Jeg har malet ca.
30 år, og jeg malede dette værk få dage før, jeg
fik en hjerneblødning i september 2012. som
gjorde mig lam i venstre side”.
11 FANTASY CHILDREN
Uni Houmann
”Historien bag værket er, at jeg som 35-årig ved
årsskiftet
2003-2004
blev
ramt
af
en
aneurismeblødning i hjernen. Det medførte, at jeg
i 2006 måtte tilkendes førtidspension på grund af
mine skjulte handicap. I dag har jeg lært at leve
med følgerne og har fundet livsindhold ved blandt
andet at dyrke kunsten. Maleriet illustrerer, at
livsglæden – som børn jo er mestre i at udtrykke
– og fantasien har jeg bevaret, og den side af mig
er tilmed forstærket”.
12 MINE FARVEDE DRØMME
Emese Sav
”Det er en hjerne, som i begyndelsen af vores liv
er den smukkeste, mest vidunderlige juvel, vi får
som gave. Men livet stiller os over for en masse
udfordringer. Nogle af dem for at hjælpe os med
at komme videre i livet, andre af dem kan vi ikke
forklare, men er nødt til at acceptere dem og lære
at leve med dem.

Vi drømmer farverige drømme, men på et
tidspunkt begynder drømmene at miste deres
kronblade, indtil en dag, hvor vi kun har de
misfarvede kronblade tilbage. Jeg har været der,
hvor farverne var ens, og kronbladene var ved at
falde. Dengang lærte jeg, at livet er smukt, og jeg
er nødt til at samle de resterende kronblader og
finde nye blomster, hvor jeg kunne klistre dem på
ved siden af blomsternes originale blade”.
13 BAG FACADEN
Randi Potter
”Da min mand blev hjerneskadet, halvsiddet
lammet og fik afasi for ca. 5 år siden, har jeg
tænkt mere og mere over, hvad der sker bag
facaden – hjernen – man kan aldrig vide, hvad et
menneske indeholder, når man mødes første
gang”.
14 EN EFTERÅRSDAG I SKOVEN
Henrik Jensen
”Jeg har tidligere gået mange ture i skoven og har
dermed haft mange gode oplevelser. Mit maleri er
et motiv fra skoven, og personen på maleriet er
mig, der går en tur, da jeg er ca. 30 år. Maleriet er
malet om efteråret med flotte efterårsfarver. Efter
min hjerneblødning kommer jeg stadig meget i
skoven, men nu er det på cykel og med kamera.
Billedet viser en af mine ture i skoven, hvor jeg
føler at jeg har et frirum og der er højt til loftet”.
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Hjerneskadeforeningen
19
15 EN FARMORS BEKYMRING FOR ALEX
Tove Krog Nielsen
Billedet er malet i de mange søvnløse nattetimer,
hvor Tove Krog Nielsens hjerne flød over af angst
og bekymringer for sit kræftsyge barnebarn Alex,
der kæmpede for livet på Skejby Sygehus.
16 SKADET HJERNE
Gitte Brandstrup
Visualisering af en hjerneskade. Fra midten og op
er hjerneskaden. Rustenrød og irret der, hvor
hjernen er slået helt i stykker og har brug for
hjælp. Frimærkerne signalerer, at hjernen vil have
sendt nye signaler ind for at hjælpe med alt det,
der er glemt. Den blå farve er håbet. Der er håb
og hjælp til alle skadede hjerner.
17 PÅ VEJ VÆK
Susanne Sørensen
Efter en blodprop i hjernen var den der hele tiden
- hovedpinen. En irriterende følgesvend, man ikke
kunne gå væk fra. I forbindelse med et
malekursus opdagede Susanne Sørensen, at
hovedpinen gik væk, så snart hun tog fat med
malerpenslen.

18 SPEJLINGER
Frode Vesterby Hansen
En banal faldulykke, og hjernen var ude af drift i
fem år. Frode Vesterby Hansen var stort set
ukontaktbar, men nu er han tilbage til livet. I sine
fotografier finder han små ting i de store og store
ting i de små. “Spejlinger” er uden begyndelse, og
uden ende - intet op eller ned. En brain teaser.
19 ÅBENHED
Harald Welling
En musling skal stå åben for at være levende. På
samme måde skal en hjerne være åben, for at der
kan komme viden og aktivitet ind. En åben musling
kan trække vejret, en lukket musling er død.
Harald Welling laver kun levende muslinger.
Kunsten gør det muligt at have et "levende liv på
trods af sit handicap.
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Parkinsonforeningen
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20 HJERNER I FOKUS
Lise Nielsen

22 BAD CONNECTION
Elsa Larsen

Fotocollagen ”Hjerner i fokus” illustrerer to
forskellige hjerner med individuelle og fælles
træk som symbol på hjerners mangfoldighed;
hjerner kan f.eks. være ”mørke” eller ”lyse” eller
føles tunge eller lette, men fælles for dem er, at
de alle er en essentiel del af et unikt væsen.

”Som parkinsonramt tænker jeg at de røde celler
ødelægger de raske. Det er mit bidrag til
"Hjerneugen". Jeg har haft stor glæde af at male
dette billede, da maleriet fylder positivt i mit liv”.

21 HJERNEFOSTER
Michelle Jung Rasmussen

”Jeg har en atypisk form for Parkinsonisme, som
har medført, at jeg har meget svært ved at tale.
Heldigvis har jeg kunnet male en lang række
akrylbilleder, hvad jeg har været meget glad for”.

”Værkets titel Foetus cerebri er latin og betyder
Hjernefoster. Ideen til værket opstod, da jeg
fornyeligt så på en illustration af hjernen og
opdagede, at området omkring thalamus og
hypofysen formmæssigt minder om et foster, og
endvidere tænkte, at navlestrengen kunne gøre
det
ud
for
hjernestammen.
Hjernen
repræsenterer tanker og intellekt, mens et foster
repræsenterer noget blødt og sårbart. Ved at føre
fosteret ind i hjernen forenes disse modsætninger
på en fantasifuld måde. Et foster er udtryk for
noget rent og uskyldigt, men det sammenfoldede
væsen i livmoderen (i mit værk i hjernen) giver
også associationer til noget klaustrofobisk og
indelukket. Jeg interesserer mig for den frie
bevægelse og har derfor broderet værket i
frihånd.”

23 DET MØRKE SPEJL
Karsten Svensson

24 HULLER I HJERNEN
Ragna Kristensen
”Hjernen i fokus inspirerede mig til at prøve
noget nyt, nemlig at lave en stor kugle - 46 cm i
diameter - i stentøj. Den runde form skal
symbolisere hjernen, hvor hullerne er det
parkinsonskabte. Der er antydning af nye huller –
en fremadskridende proces. Glasuren er påført
kaotisk for at understrege sindets stemninger ved
meddelelsen af diagnosen. Nærbilleder viser bl.a.
noget vulkanagtigt, der er underliggende, men
ikke nødvendigvis kommer til udbrud. Produktet
er et bevis på, at jeg kan fokusere væk fra
parkinsonismen og have et udsyn, der gør, at jeg
stadig kan udvikle mig.
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Spastikerforeningen
25 HALFS
Karla Risum

28 SE LYSET
Frank Dalhoff

Karla Risum på 15 år har lavet værket. Billedet
skal symbolisere, at højre hjernehalvdel er den
kreative og den venstre er den logiske.

Plakat/computer grafik.

26 RISING FLOWER
Cindie Bøgevig
Akrylmaling, decoupage med servietter.
27 MIND MAP
René Berven
Træet skal symboliserer hjernen, og dens mange
grene ud til vores krop. For at kroppen skal
fungerer optimalt, skal vores hjerne fungere
optimalt, derfor er Yin & Yang med i billedet.

29 VÆK DIN HJERNE
Dagtilbuddet Sdr. Fasanvej, Valby
Installation skabt i fællesskab af sansesløjd-holdet
på
Dagtilbuddet
Sdr.
Fasanvej,
Valby.
Installationen er lavet af træ, klokker, dørmåtte
m.m. Værket skal symboliserer, at hjernen
arbejder med alle sanser.

OM HJERNEN I FOKUS
HJERNEN I FOKUS er det danske bidrag til en international kampagneuge, Brain Awareness
Week, som hvert år ligger i uge 11. På dansk hedder den Hjerneugen, og i den uge sætter vi
fokus på alt, der handler om hjernen.
HJERNEN I FOKUS er et netværk af 8 foreninger, som alle på hver vores måde har hjernen i
fokus. aI uge 11 arbejder vi sammen om at skabe opmærksomhed om hjernens fantastiske
potentiale, herunder de udfordringer som den syge eller skadede hjerne giver. Det uanset om
årsagen er medfødt eller kommet til senere i livet, og uanset om det er en fremadskridende
sygdom eller en tilstand, som kan helbredes, bedres eller stabiliseres.
De 8 foreninger, der står bag netværket HJERNEN I FOKUS, er: Hjernerystelsesforeningen,
Dansk
Epilepsiforening,
Hjernesagen,
Parkinsonforeningen,
Alzheimerforeningen,
Hjerneskadeforeningen, Hydrocephalus Foreningen og Spastikerforeningen.
www.hjernenifokus.dk

