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Ivan Andersen er eksperimenterende maler. I mange 
år har han med stor energisk kraft undersøgt maleriets 
formelle og æstetiske kvaliteter som lys, farve, form, 
dynamik, komposition, bevægelse, linjeføring og ud-
tryk. Med sit særlige figurative maleri er han blevet 
rubriceret under betegnelser som ‘ungt dansk maleri’, 
‘nyt dansk maleri’ og ‘malerhjerne’. Han er vokset op 
med den generation af akademiske kunstnere, der 
malede sig direkte ind i tidens maleriudtørrede muse-
umslandskaber og hurtigt fik tilfresstillet galleriernes 
og institutionernes hungrende billedbehov. 

Udgangspunktet for disse malere var at skabe kon-
ceptuelle og kontrollerede kompositioner baseret på 
fladen. De ville male komplekse, illusoriske rum og 
udvikle nye repræsentations-strategier med afsæt i 
veldefinerede abstraktioner. 

Netop det spændingsfyldte forhold mellem repræ-
sentation og abstraktion har været karakteristisk for 
Ivan Andersens malerier. Den særegne blanding af 
parcelhuse, rulletrapper, geometriske figurer, dryp-
pende maling og stramme streger, har ofte gjort det 
svært at skelne mellem repræsentative og abstrakte 
elementer.

STiller krav 
Sådan er det ikke længere. Ihvertfald ikke helt. Et blik 
på Ivan Andersens værkproduktion de seneste år af-
slører, at han i de sidste par år har vægtet de abstrakte 
elementer og samtidigt været stærkt interesseret i at 
udvikle sin maleriske praksis til et skulpturelt, udvidet 

maleri. Han har tilmed skabt en række rumlige og 
interaktive iscenesættelser.

Og i de helt nye værker, som man kan se på udstillin-
gen Teorier om det krøllede rum, udvikler Ivan Andersen 
yderligere sin udforskning af perceptionslogikker og 
visuel fremstilling. Han udfordrer tilsyneladende sit eget 
maleri og er begyndt at stille større krav til sig selv og 
sin beskuer. Tidligere kunne man afkode den kunstne-
riske proces i malerierne, når han havde skrabet lidt i 
overfladen, trukket sin malerrulle hen over lærredet og 
ladet malingen flyde langsomt ud af billedet. 

Men i stærkt taktile malerier som Semikolon (2012), 
Olympic (2012) og Puzzle-3 (2012) har abstraktionen 
taget over. Der er ikke længere genkendelige billedspor 
eller referencer til triste boligblokke, (u)hyggelig for-
stadsidyl og potente rulletrapper. 

Til gengæld har Ivan Andersen bevaret arbejdsme-
toden, der oftest indebærer modsætninger som de – og 
rekonstruktion, kaos og kontrol, humor og alvor, har-
moni og disharmoni samt heftige sammenstød og en 
snert af tilfældigheder.  

UUndgåeligT forSTåelSeSTab 
Især “tilfældet”, som kunstnerisk metode, har Ivan 
Andersen anvendt i et par originale værker, som han 
har skabt ved at tabe et spejl og lade det splintre. Stum-
pernes form, og deres indbyrdes fordeling, har han 
derefter overført til en simpel finérplade, og en grågrøn 
træplade med tværgående sorte striber, for tilsidst at 
skære dem ud. 

TIlfældeTs skjulTe logIk
Af Henrik Broch-Lips

Seven Years of bad Painting 2013



Forkastet Forslag 2012

Seven years of bad painting (2013) består af de grøn-
malede træstykker, der ligger på gulvet og som er kopie-
ret efter spejlstumperne. Striberne tilbyder tilsyneladen-
de et visuelt system, som hænger sammen. Men bliver 
delene samlet, vil de ikke kunne danne en logisk helhed, 
og denne mangel på logik udfordrer synsopfattelsen. 

Titlen refererer til ‘syv års ulykke’ og skal måske læses 
som en ironisk og subtil metakommentar til kunstne-
rens egen praksis. I overtroen symboliserer spejle vis-
dom og sandhed, og varsler syv års ulykke for den, der 
ødelægger ét. 

Det andet værk, som Ivan Andersen har skabt ud fra 
spejlstykkerne, har fået titlen Når naturen fejler (2013). 
Her har kunstneren forsøgt at samle stumperne til en 
helhed igen, men puslespillet vil ikke gå helt op. Refe-
rencen til spejlet kender betragteren ikke, og værket 
udtrykker derfor dobbelt det uundgåelige forståelsestab 
mellem kunstner og betragter, der altid finder sted.  

Værkerne ligner noget vi ved, hvad er, men reelt er de 
noget helt andet. De kryptiske titler, den skjulte logik og 
det forfinede, æstetiske udtryk skaber referencer til flere 
af Marcel Duchamps banebrydende værker, ligesom 
“tilfældet” som kunstnerisk strategi, der har været flit-
tigt anvendt i det 20. århundredes avantgardekunst.

Allerede i 1894 karakteriserede August Strindberg 
‘paletskrab’ som den naturlige kunst og definerede sin 
arbejdsmetode som ‘tilfældig’ og ‘automatisk’1 og i 1913 
lod Duchamp tre snore med en længde på en meter 
hver falde ned på et lærred, for derefter at skære de 
former ud, som snorene helt tilfældigt havde skabt.2

 
Skaber og nedbryder rUm
Forkastet forslag fra 2012 er et andet værk, der udfor-
drer betragteren. Det er en collage med et foto af grå 

boligblokke, der er delvist skjult bag en række abstrakte 
elementer, der er håndlavet ud fra fotos af sammenkrøl-
let papir, malet i forskellige grå nuancer og derefter 
klistret ind i billedet. Et andet lille maleri Uden titel er 
også grisaille og ligeledes skabt ud fra krøllet papir. Og 
et tredje værk, Dobbelt blind (2012), der forestiller et 
foto af en persienne med rustne pletter, er også samplet 
med krøllet papir, så vi tror, persiennen er krøllet.3

Den originale fremgangsmåde giver billederne et 
udgangspunkt og et system, der på én gang er med til 
at skabe og nedbryde rum. Det dobbelte lag, og det 
krøllede papir, skaber umiddelbart en rumlighed, men 
lidt efter lidt bliver man opmærksom på, at rummet er 
en illusion, og at det to-dimensionelle maleri blot er en 
simpel illusion om at kunne skabe rum.

At det vi ser oftest er illusioner, oplever man også i 
mødet med From the corner of my memory (2012). Det 
er et stort landskabsbillede, der ser ud som om, det er 
gledet halvt ned fra væggen, blevet krøllet i kanten og 
dermed blevet til en skulpturel installation i form af et 
udvidet maleri i opløsning.  

Ivan Andersen skaber krøllede rum, både i og med 
maleriet, og når forståelseslaget, illusionen og vores for-
udfattede forventninger bliver skrællet af, kan man kom-
me ind til kernen og få et glimt af, hvad der virkelig sker.

1 August Strindberg, ”Du Hasard dans la production artistique” in 
Revue des Revues, 15.11 1894.

2 Marcel Duchamp, ’3 stoppages étalon’ (1913-14). 

3 Blind betyder persienne på engelsk, og da billedet er konstrueret ud 
fra to billeder af en amerikansk persienne, er ’Dobbelt Blind’, hvad vi 
ser. Men dobbeltblind er også en videnskabelig metode, der bruges i 
testforsøg for at sikre, at såvel testperson som tester ikke har forud-
intagede forventninger, der kan indvirke på bedømmelsen
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væRkER

Seven Years  
of bad Painting 2013
110 x 145 cm
Gulv installation, akryl og lak på mdf

Forkastet Forslag 2012
73 x 103 cm
Inkjet print collage, akryl og spray

Rotor Defekt 2012
60 x 50 cm
Akryl, gips og spray på lærred

Olympic 2012
60 x 50 cm
Akryl og spray på lærred

Lækage 2012
60 x 50 cm
Olie, akryl og spray på lærred

Brev fra Skattevæsenet 2012
73 x 58 cm
Collage, akryl på karton

Chairman of the Board 2013
69 x 55 cm
Inkjet print collage, lak,  
hvid grunder på finér

Note To Self 2013
160 x 120 cm
Akryl og spray på lærred

Uden titel (krøllet) 2012
60 x 50 cm
Akryl på lærred

Dobbelt Blind 2012
60 x 76 cm
Inkjet print collage

Når Naturen fejler 2013
53 x 64 cm
Finér collage på lærred/mdf

From The Corner  
Of My Memory 2013
177 x 246 x 81 cm
Installation, akryl på mdf

Uden titel (diagonal) 2012
55 x 40 cm
Akryl og spray på lærred

Night Life 2013
59 x 74 cm
Inkjet print collage, akryl

Siamesisk Tvilling 2012
77 x 63 cm
Akryl og lak på mdf panel

Semikolon 2012
60 x 50 cm
Akryl, lak, spray og tape 
på mdf panel

Snit 2012
60 x 50 cm
Olie, akryl, gips og spray på lærred

Puzzle-3 2012
99 x 79 cm
Akryl, spray og vinyl  
på mdf/finér-panel
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