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”Der findes intet stykke kultur som ikke samtidig vidner om barbariet.” 
W. Benjamin



18.03 2012 Beijing old Ezra’s wannabil
2012-2015

Patchwork, porcelæn, strik, neon
Tilhører Horsens Kunstmuseum og kunstneren

124 x 234 x 443 cm

Friedrich fra Fælledvej
2013

Olie på lærred + tøj og giner
Tilhører Horsens Kunstmuseum

250 x 500 cm



Arles - mon amour - no pasaran 1
2013

Scagliola
Privat eje

Diameter 150 cm





Basis Europa
2015

Akvarel
Tilhører kunstneren

151 x 210 cm



Goethe diffuse
2015

Philips tekstil kvadrat soft cells skærm
Tilhører kunstneren

300 x 300 cm

Arles - mon amour - no pasaran 2 (ses på bagvæggen)

2015
Scagliola 

Tilhører kunstneren
Diameter 250 cm

La mappa til Celan
2015
Mosaik, plastik og marmor
Tilhører kunstneren
270 cm



Morandis tavler
2015

Mosaik
Tilhører kunstneren

59 x 88 cm



En cirka 1000 km lang vandring fra Gran San Bernardo i Schweiz til San Pietro i 
Rom i efteråret 2014 har været igangsættende for den spændende nytænkning 
og kunstneriske udvikling, som Erik A. Frandsen præsenterer med ’Pilgrimage for 
an Armchair Explorer’. 
To store scagliola med rygvendte solsikker, seks store mosaiksøjler på marmor 
sokler, 12 mindre mosaikker med motiver hentet fra Erik A. Frandsens skitsebog, 
samt 13 store akvareller, også hentet fra skitsebøgerne, og en digitalskærm der 
oversætter Erik A. Frandsens fotografier fra vandringen danner rammen om 
’Pilgrimage for an Armchair Explorer’. Med udstillingen viser Erik A. Frandsen 
sin unikke evne til at oversætte oplevelser og øjebliksbilleder til værker af vidt 
forskellig karakter.  

Erik A. Frandsen (f.1957) startede sin kunstneriske løbebane i 1980´erne, hvor 
han blandt andet var med til at starte kunstnerfællesskabet ”Værkstedet Værst” 
og var en del af bevægelsen ”de vilde unge” i de tidlige 80’ere. 
Et centralt aspekt ved Erik A. Frandsens værker er brugen af et medie overført til 
et andet. Grundlaget for motiverne i hans værker er ofte øjebliksbilleder såsom 
fotografier af forskellige situationer, familieportrætter, stilleben fra hans atelier 
eller private hjem og senest fotografier fra hans vandring fra Schweiz til Rom. 
På trods af de mange forskellige udtryksformer er Erik A. Frandsens værker ken-
detegnet ved at indfange flygtige øjeblikke i solide materialer og forevige dem. 
Horsens Kunstmuseum har fulgt Erik A. Frandsens kunstneriske praksis siden 
museet åbnede i 1984, og er i dag indehaver af en af de væsentligste museums-
samlinger af Erik A. Frandsen. 

Igennem sin karriere har Erik A. Frandsens kunstneriske forløb været præget af 
spring fra en udtryksform til en anden ud fra et ønske om konstant at udforske 
nye udtryksformer og materialer. I de seneste år har han, ved siden af udforsk-
ningen af maleriets muligheder, arbejdet med materialer som mosaik, spejlstål, 
porcelæn, scagliola(indfarvet gips), patchwork i skulpturen ’12.03 2012 Beijing’ 
og senest tegning som selvstændig udtryksform. 
Med i bagagen har han, ud over en lang række museums – og galleriudstillinger, 
blandt andet store udsmykninger i Frederik VIII´s palæ på Amalienborg i 2010 og 
i Landstingssalen på Christiansborg i 2014. 

Horsens Kunstmuseum 
25.04 - 23.08 2015


