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Den danske kunstner Svend Danielsen udfolder sit maleriske univers, der spænder fra maleriet over
skulptur, tryk, akvarel og video, i en udstilling, der sprænger maleriets rammer og hylder form, farve,
linjer og naturens poetiske uforudsigelighed.
Svend Danielsens værker har en flygtighed over sig, en sær og sart balance af farver, fortætninger, linjer og kompositioner. Ved første øjekast rammes man af letheden i strøgene og oplevelsen af en umiddelbar tilfældighed. Men
over tid opdager man den bevidste form- og farvesammensætning, der både trækker på de klassiske malertraditioner og på FLUXUS-bevægelsens spontane udtryk, og munder ud i poetiske, sanselige og dynamiske billeder.
På Overgaden præsenterer Svend Danielsen primært nye værker, der balancerer mellem maleri og objekt. Værker,
der leger med sammenstillinger af medier og materialer, og som i kombination med fundne hverdagsgenstande og
fragmenter bliver forvandlet til skæve, svævende og ekspressive mikrouniverser. Flere steder finder elementer fra
naturen sin vej til lærredet – planter, vækster, en sø eller en horisontlinje. Men lige så ofte titter dagligdagen frem i
form af udrevne og bemalede sider fra et magasin, transformerede papkasser og dingenoter, som man husker at
have set før uden at kunne genkalde sig hvor.
Udstillingen består af en række nye malerier i både stor skala og i mindre formater samt en serie af skulpturinstallationer. Herudover præsenteres godt 100 installerede papirarbejder, der på forskellig måde griber ind i og samler sig
til et mylder af figurer, referencer, geometriske eksperimenter og humoristiske parafraser. Desuden vises to korte
videoer med fællestitlen OP OG NED, der fungerer som et abstrakt maleri i bevægelse.
I sin helhed giver Under linjen et bredt indblik i Svend Danielsens mangeårige og mangfoldige praksis, hvor lethed
og tyngde og det abstrakte og figurative eksisterer side om side og gør Danielsen til en kunstner, der er svær at
sætte i bås.
Svend Danielsen (f. 1955) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i perioden 1974-78. Siden har han
udstillet på separat og gruppeudstillinger herhjemme og i udlandet og er blandt andet repræsenteret på Statens
Museum for Kunst og på Hygum Kunstmuseum. Siden 2013 har han været med til at drive det kunstnerstyrede
udstillingssted Svends Bibliotek i Classensgade og har desuden udgivet en lang række kunstnerbøger.
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