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Gunnar Aagaard Andersen
– maleren, designeren, grafikeren, professoren, skulptøren, arkitekten, scenografen, redaktøren

Monumental monografi om overset multitalent
I kunstkredse er han en kendt og anerkendt figur, men i den brede befolkning er det de færreste, som
kender ham. Eller det vil sige: Faktisk kender de fleste af os et eller flere af Gunnar Aagaard Andersens
(1919-1982) værker, vi ved det bare ikke. I en ny monumental monografi på næsten 600 sider udfoldes
historien om den danske billedkunstners banebrydende indsats i krydsfeltet mellem kunst og design.
Forud for sin tid
Monografien Gunnar Aagaard Andersen fortæller historien om en dansk kunstner, der var forud for sin
tid, og som formåede at bygge bro mellem billedkunsten og det kreativt-kommercielle område. Vi
kommer med hele vejen fra begyndelsen af hans karriere i 1940'erne over det internationale
gennembrud med den opsigtsvækkende polyuretanstol, som i 1967 blev en del af designsamlingen på
Museum of Modern Art i New York, og frem til hans død i 1982. Vi får både et indblik i dansk kunst og
designs udvikling samt et nuanceret billede af udvekslingen mellem dansk og udenlandsk kunst og
design. Bogen ser desuden på Aagaard Andersens betydning for senere generationer af kunstnere og
designere.
Skæv på den fede måde
Bag monografien står seniorforsker og kunsthistoriker Vibeke Petersen Gether, der tidligt blev optaget
af Gunnar Aagaard Andersen, selv om hun i mange år primært beskæftigede sig med kunstscenen uden
for Danmarks grænser.
”Det stod tidligt klart, at hvis jeg nogensinde skulle beskæftige mig med dansk kunst uden at falde ned
ad stolen af kedsomhed, skulle det være Gunnar Aagaard Andersen. Jeg lagde tidligt mærke til, at når
han er med, sker der noget skævt på den fede måde. Han viser os, hvor langt man kan tage billed-

kunsten, og fordi han på alle måder gjorde op med den romantiske kunstnermyte, er han – set med
mine øjne – et forbillede for efterfølgende kunstnergenerationer”, siger Vibeke Petersen Gether.
Kunst i brug, Cross-over og kommercielle samarbejder
Gunnar Aagaard Andersen var billedkunstner. Han har designet møbler og møbeltekstiler. Han var
også grafiker, maler, debattør, opfinder og meget andet. Så når kunstnere som Olafur Eliasson skaber
et vandfald ved Versailles og Cirkelbroen i Københavns havn, når kunstnergruppen Superflex
involverer sig i biogasproduktionen i den tredje verden og bidrager til Superkilen i København, eller
når kunstneren FOS indretter en butik for det luksuriøse modebrand Céline i Paris, tager de efter
Vibeke Petersen Gethers opfattelse arven op fra Gunnar Aagaard Andersen og det syn på kunst, han
stod for. Nemlig at kunst skal bruges, og at kunst skal betyde noget for mennesker. Og at man som
kunstner sagtens kan lave cross-over mellem kunstarter og gebærde sig i den kommercielle verden
uden af den grund at gå på kompromis med sin kunst.
Om forfatteren
Kunsthistoriker og seniorforsker Vibeke Petersen Gether har gennem de seneste 10 år forsket i
Gunnar Aagaard Andersen og kuraterede i 2013 den store retrospektive udstilling ”Aagaard Andersen
i brug” på Den Frie sammen med billedkunstner Jørgen Michelsen. Tidligere har hun blandt andet
været overinspektør på Statens Museum for Kunst og udstillingsdirektør på Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design i Oslo.
Yderligere information og kontakt
For bestilling af presseeksemplarer, pressefotos og kontakt til forfatterne, kontakt venligst
presseansvarlig Regine Wowk på regine@strandbergpublishing.dk eller på + 45 5129 3674. Fotos og
yderligere info på strandbergpublishing.dk/presse.
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Polyuretanstolen fra 1964, som gjorde Aagaard Andersen internationalt berømt, da den blev en del af designsamlingen på Museum of
Modern Art i New York i 1967. Skulpturer på Fredericia Banegård fra 1970, som tusindvis af danskere kører forbi hver eneste dag.
Balletkostumer til forestillingen Døren, der også blev sendt på tv. Gipsudsmykning i Egetæppers kantine fra 1960. Møbelstoffet Letters
fra 1955, som i 2002 blev relanceret af Kvadrat. Tidsskriftet mobilia i Aagaard Andersens layout. Munkeruphus hvor Aagaard Andersen
boede med sin familie fra 1958 og frem til sin død i 1982. Huset er i dag udstillingssted. Aagaard Andersen med en lysskulptur i 1969.

