
 

 
ANDREAS ALBRECTSEN 

 

Tegningen er Andreas Albrectsens foretrukne medie. Oftest blyant og kul på 

papir. Sort og hvidt. Fotorealistiske tegninger placeret i par på et overdrevent 

stort hvidt papir. Motiverne er hentet fra kunstnerens private arkiv af 

fotografiske billeder - et både fysisk, men især digitalt arkiv, skabt gennem 

søgninger på internettet. En søgning er karakteriseret ved  at være et forsøg 

på, eller et ønske om at besidde “noget” man i forvejen ved, eller har en 

formodning om må eksistere. Modsat at finde ”noget”, der sker ved at 

opdage, ofte uventet eller tilfældigt. Der famles således ikke fuldstændig i 

blinde og søgningerne er jo altid underlagt en eller anden forudsætning - men 

alligevel må de fundne billeders beslægtning nok siges at være umulig at 

associere sig frem til.   

Billederne benævner Albrectsen sine ”souveniers”, da ordets betydning 

er at huske - at komme hukommelsen til undsætning - og minde ejeren om 

tidspunktet og stedet for erhvervelsen af den. Fotografierne har en dobbelt 

souvenier-funktion for ham; den oprindelige som mindet om selve motivet og 

den nutidige som mindet om hvorfor det blev søgt frem. Disse kryds på tværs 

af tid er centrale for Albrectsens arbejdsproces.  

De fotografiske billeder der gemmes, og senere arbejdes videre med, 

ender i Albrectsens tegninger som billedet i tredje potens – vi har det 

originale fotografi, så afbildningen af dette og til sidst tegningen. Undervejs et 

sted mellem originalen, Google-gengivelsen og tegningen mistes den præcis 

kontekst og netop denne autonomi interesserer ham. Motivet står der 

selvstændigt udenfor tid og historie, men samtidig er de vidnesbyrd om noget 

fortidigt. Med tegningen som et retorisk virkemiddel opbygger Albrectsen en 

ny, mere personlig, fortælling om billedet, men samtidig sikrer 

gennemsigtigheden fra fotografiet til hans tegning, at den oprindelige stadig 

er nærværende. Det er et nænsomt erindringsspil hvor fortiden, historien og 

konteksten, er symbolsk tilstede i det store hvide areal der omgiver de 

tegnede billeder.  

 To og to tegnes billederne sammen til ét værk i stramt komponerede 

collager og netop i sammenstillingen åbner værket op og giver plads for os 

som beskuer. De associationer og tanker der opstår i betragtningen af de to 



 

billeder danner det man kunne kalde et tredje mentalt billede. I dette træder 

billedernes egentlig motiv i baggrunden og de betydninger og tolkninger der 

opstår bliver værkets hovedmotiv. Således vil dette tredje billede være ligeså 

forskelligt som der er beskuere af værket, og den markante åbenhed i 

billederne er samtidig potentiel katalysator for en personlig indlevelse. Den 

samme spænding der ligger mellem Albrectsens tegning og det originale 

forlæg, ligger også mellem hans færdige værk og de mentale tredje billeder 

der opstår i mødet med dem.  
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