
Velkommen
til det
levende
male
værksted

Af patienter 
for patienter

MASKINE

MASKINE

Værkstedet er åbent:
 

Mandag 10-16
Onsdag 10-16
Fredag 10-16

 

Kreativitet og
sundhed

 
Der er efterhånden velkendt at kreativ

udfoldelse har vist sig at have gode
resultater ift. dit psykiske helbred. 

Ved at udfolde sig
kreativt, aktiveres hjernens centre
og du får på den måde "trænet" 

forskellige evner - en slags 
fitness for hjernen kan man sige.
Dette gør bl.a. at du bedre kan 

finde ro, at du bedre kan prioritere
og at du bedre kan sætte ord på,

det du oplever. 
Om du kan male eller ej, viser studier
at du får det bedre ved at kreere -

simpelthen :)
 
 

Niklolaj Brie Petersen
 

Udover at være kunstmaler, er 
Nikolaj Brie Petersen, ophavsmand

til maleværkstedet Maskine Maskine. 
Nikolaj er selv tidlighere patient og har 

i  samarbejde med Sct. Hans, dannet
dette værksted - til gavn for mange,

mange patienter. Drømmen om et
levende værksted og dette frirum, 

med plads til den enkelte 
- er blevet virkelighed.

 

I mødet med MASKINE MASKINE
Fandt jeg endelig mig selv. Jeg 
er så meget mere, end jeg troede 
jeg var - jeg kan så meget mere.
Her kan jeg trække vejret!"
 

- Patient og maskinist
 
 Kurhusvænge 3, 4000 Roskilde



Hvordan fungerer
værkstedet?
 

Det er først og fremmest patienter der er

i værkstedet. Både som dem der holder

åbent, planlægger og som sørger for

materialer mv. Mange af materialerne ar

enten sponsoreret eller købt af de

midler der er bevilliget. Der er

naturligvis også dem, der selv har

materialer med. 

 

Som bruger er du med til at passe på de

materialer vi har, sådan at det kan

komme flere tilgode. På den måde passer

vi på hinanden og hinandens muligheder

for at kreere.

Der er ingen "Personaler" i værkstedet.

Her er patienternes FRIRUM. 

 
 
 

Hvem kan benytte sig af
værkstedet?
 
Alle som bruger værkstedet er patienter

fra psykiatrien. Der er enkelte

patienter der kommer udefra, og andre er

indlagt på Sct. Hans. Du skal dog være

patient, for at kunne benytte dig af

værkstedet.

 
 

 

Galleri/Besøgende
 

Vi tager altid gerne imod besøg i

værkstedet - det fungerer på den måde

også som galleri. 

Man er velkommen i åbningstiderne.

Ligesom brugerne af værkstedet passer

på hinanden og tager hensyn - gør vores

gæster det også. Det er vi glade for.

Vi hører gerne hvad du synes og/eller

svarer på spørgsmål hvis vi er i humør

til det - ellers kigger du bare.

 

 

 
Rundvisninger mv.
 
Vi tager gerne imod grupper af besøgende 

til rundvisninger. Ring i forvejen og

aftal med Nikolaj hvordan og hvorledes. 

Det er også en mulighed, at få besøg af en

"Maskinist" som kan fortælle om

værkstedet, livet med en psykiatrisk

diagnose og hvad det vil sige at være et 

kreerende menneske i det psykiatriske 

system.

 

Ring og aftal mærmere med

Nikolaj på tlf. 228 12 12 3 

 
 


