
 1 

VINTERSEMINARET 2021 INDLEDES FREDAG D. 22/1 KL. 19-22 
I FREUDS AGORAS LOKALER  

 
MED FOREDRAGET 

ved Dominique De Liège, Jean-Luc Deschamps og Yan Pellisier1 
 

Marco Decorpeliada, manden med Schizometrene 
 
 
I Marco Decorpeliada, manden med Schizometrene […] anskueliggøres den muntre 

og spirituelle kamp som Marco Decorpeliada fører med sine skizometre og deres 
ejendommelige strenge logik. 

"Schizometre" er navnet på et oprør. Marco Decorpeliada (1947-2006) var flere gange 
indlagt på forskellige psykiatriske hospitaler og forsøgte, fra den ene situation til den 
anden, tal for tal, at finde et modtræk over for den stigende stigmatisering som den 
moderne psykiatriske diagnosticering —anført af DSM (Dignostic and Statistic Manual 
of mental Disorders)— udsatte ham for.  

* 
 

Marco Decorpeliada blev født i 1947 i Tanger, Marokko. Hans far var landmåler, søn 
af italienske emigranter og havde overtaget familievirksomheden som udførte opgaver 
for det offentlige. I 1975, da faderen døde, fulgte Marco Decorpeliada sin mor og to søstre 
til Frankrig, til bedsteforældrene i Ozoir-la-Ferrière i Seine-et-Marne. Efter nogle år 
forsøgte han at genoptage de lægestudier han havde påbegyndt i Marokko, men afbrød 
dem igen pludseligt for i stedet at tage ud på en rejse. I næsten ti år rejser han verden 
rundt. Han er bla. i Belem i Brasilien, Quito og Galapagos i Ecuador, etc. Han når også 
til Pontianak (Borneo), Singapore og det sydlige Maldiverne. Endnu længere mod vest 
krydser han den etiopis-somaliske grænse ved Beled Weyne, fortsætter med Mongalien i 
det sydlige Sudan, derefter Bangui og Port Harcourt. 

 
Tilbage i Frankrig i 1995 erfarer han sin mors død. Så begynder en periode, hvor han 

driver rundt og er indlagt på flere store psykiatriske hospitaler: Timonien i Marseille, 
Vinatier i Lyon og Maison-Blanche i Paris-regionen. Han kæmper ihærdigt for at få 
indblik i de diagnoser han udstyres med. 

  
I begyndelsen af 2004 møder han dr. Sven Legrand, som opmuntrer ham til at fortsætte 

sit projekt og opfordrer ham til at deltage i kunstudstillinger inden for 'art brut'. Han kaster 
sig ud i at producere en serie af meget specielle værker. 

 
I november 2006 forsvinder han i nærheden af Leticia, i Colombia under en 

flyulykke.”2 
 

 
1 I den fulde version af foredraget er de 6 der samtaler i løbet af forestilligen-foredraget.  Vi får 

foredraget på dansk og på engelsk og derfor i en reduceret udgave. 
2 Oversat fra fransk af Eric Allouche 
 


