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Gan-Erdene Tsend er født i 1979 i Murun i Mongoliet og opvokset nær den sydlige del af Gobi 
Ørkenen. Han er uddannet fra Ins tute of Fine Arts i Ulaanbaatar i Mongoliet (1996-01), samt 
fra Kunstakademiet i Münster i Tyskland (2003-2010).  
Gan-Erdene Tsend bor og arbejder fortsat i Münster og har vundet flere priser for sin billed-
kunst og sit åbenlyse kunstneriske talent. 
På den aktuelle uds lling er det muligt at opleve en række helt nye værker skabt i perioden 
2016-2022 og ved ferniseringen vil Gan-Erdene Tsend være l stede og male på et 7 meter 
bredt maleri! 
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Tsends figura ve værker er umiddelbart smukke, poe ske og harmoniske, men 
tema serer o e i en melankolsk tone eksisten elle emner som erindring,  
længsel, tab og rodløshed.  
 
Lyset og farvetonerne i hans værker er ganske særlig og vidner om kunstnerens 
unikke æste ske sensibilitet. Selv peger han på inspira onen fra Monets maleri 
med dets lys af farver. 
 
Tsend arbejder primært med oliemaling og foretrækker at blande meget våd og 
tyk oliemaling med tørre farver, som han påfører lærrederne med pensler og 
spartel. Teknikken bidrager l at lføje noget sanseligt og tak lt l værkerne.  
 
Gan-Erdene Tsends kunstneriske praksis omfa er også grafik, hvor han  eksperi-
menterer med at bruge museumsglas, så et ekstra lag af refleksion lføjes vær-
kerne. 
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Generelt arbejder Tsend indgående med refleksioner, skygger og forskudte spejlinger. Skikkel-
ser dukker op eller fordu er i landskabets horisontale spejlinger og erindring, savn, drøm, tan-
ker og fantasi synes at blande sig med de portræ erede personer. 

De e ses f.eks. i værkserien DANS, hvor en pige danser alene, men hvor hendes skygge ledsa-
ges af endnu en skyggefigur, der danser med og holder hendes hænder.  

Disse spejlinger, der fordobler eller forvansker det spejlede, er et udtryk for det, kunstneren 
selv beskriver som ´uvirkeligheder´.  

Værkerne er således malet i en realis sk s l og mo ver-
ne er let genkendelige, men de indeholder o e en særlig 
og somme der surreel drømmelogik og et strejf af magi, 
der e erlader beskueren med en masse stof l e ertan-
ke. Som krypterede spørgsmål man selv må finde svaret 
på. 

Tsend drømmer t videre på sine værker om na en og 
arbejder o est konceptuelt i serier.  

 

 

 

 

Et helt centralt og lbagevendende tema og vilkår for Tsends billedkunstneriske praksis er 
hans dobbelte kulturelle lhørsforhold. 

Malerisk manifesteres de e med mo ver som skildrer hjemlandet Mongoliet med dets karak-
teris ske endeløse, øde landskaber, græssle er befolket af vilde heste eller ridende nomade-
folk l hest. 
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Inspira onen fra opvæksten fornægter sig ikke de mange år i Tyskland l trods, og manifeste-
res også i uds llingens største maleri, der bærer tlen Heimweg (2022, 260x720 cm). 

De mennesketomme landskabsmalerier refererer både mo -
visk og gennem tlerne l Tsends opvækst på landet i Mon-
goliet nær den sydlige del af Gobi Ørkenen, f.eks. KHON-
GORYN ELS (2022); en del af Gobi Ørkenen, hvor sandet siges 
at synge i vinden. Som nomadebarn opbyggede han et sær-
ligt forhold l naturen og landskabet, som ledsager og inspi-
rerer hans kunst og livsanskuelse den dag i dag.  

Tsend beskriver de mange landskabsmalerier fra sit hjemland 
som en indre refleksion af erindringen:  

”Jeg maler en masse landskaber fra mit hjemland, det er mine barndomsminder. Det er ikke 
bestemte steder, det er min indre refleksion, mine oplevelser, mine minder.”  

 



Ved første øjekast ser man blot en vej, eller en ern, høj horisont, men ifølge kunstneren selv 
repræsenterer hver vej en personlighed, som i det pastose landskabsmaleri VATER (2020). 

Tsend betragter mennesket som tæt beslægtede med naturen, og man fornemmer o e i mø-
det med hans værker en fællesmenneskelig længsel e er en større samhørighed med den na-
tur, vi er en del af, men som den moderne civilisa on har ernet os fra.  

”Tab og erindringer skaber også tvivl og frygt. Jeg beskæ iger mig også med de e. Jeg vil ger-
ne dele alle disse emner med andre gennem mit kunstneriske arbejde.” 
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Ligesom landskabet hos Tsend bærer en metaforisk eller symbolsk betydning, forholder det 
sig med de mange landskabsbilleder med heste. I Mongoliets udstrakte sle er finder man 
verdens ældste vildheste og menneskets særlige bånd l hesten har sit udspring netop her, 
hvor man tæmmede hesten for mere end 5000 år siden. Det mongolske imperium blev op-
bygget på hesteryg og hesten er stadig helt uadskillelig fra hverdagslivet og tradi onen i Mon-
goliet, hvor den nomadiske tradi on i dag udgør lværelsen for halvdelen af den mongolske 
befolkning.  

Som nomadebarn voksede Tsend bogstaveligt talt op på hesteryg og hesten var hans bedste 
ven. Måske forklarer det, hvorfor kunstneren selv beskriver sine hestebilleder som en slags 
familieportræ er eller slægtsbilleder: Menneskets udvikling og historie er ganske enkelt uad-
skillelig fra hestenes. 

 
Det nære slægtskab og særlige samhørighed med hestene skildres 
i en række af de uds llede malerier, samt i det grafiske værk 
 BETWEEN (2021), hvor han accentuerer arbejdet med spejlinger 
med sin særlige brug af museumsglas, der nærmest får mo verne 

l at vibrere.  

De mange landskabsmo ver kontrasteres af serier af portræ ere, 
hvor små glimt fra New Yorks skyline anes. Selv om Tsend o e be-
ny er sin hustru, familie eller venner som modeller i sine por-
træ er, ønsker han nærmere at skildre almene sociale strukturer 
og ”den generelle menneskelige civilisa on”. 

Tsend portræ erer o est rygvendte personer, som går, løber, rider, danser eller svæver flyg-
gt afsted og kun knapt fastholdes. De er som frisat fra d og sted og har noget fællesmenne-

skeligt over sig. 

 





Konceptuelt og tema sk arbejder han i serier af værker, hvor han fra forskellige perspek ver 
afsøger beslægtede mo ver og flere værker bærer samme tel. Eksempelvis værkserien  
KARUSSELL. 
Som i den muntre forlystelse af samme navn, ses varierende forma oner af personer i karru-
sellignende sæder, der svæver højt på himlen blandt skyerne uden jordforbindelse eller an-
den fast forankring. Tyngdekra en synes ophørt og værket viser endnu et aspekt af kunstne-
rens arbejde med ´uvirkeligheder´. 
Det ellers frydefulde sug i maven ved en karruseltur er her afløst af en mere faretruende og 
foruroligende fornemmelse og scenarierne er sub lt skræmmende.  
 
Det store maleri WATTWANDERER måler 170x220 cm og er mo visk beslægtet med serien 
KARUSSELL. Her er karruselsæderne imidler d væk, og seks personer svæver frit og faretru-
ende lavt over landskabet, fikseret i samme siddende positur, som var de fastspændt i en for-
lystelse.  
 
Nogle svæver parvis og rækker ud e er hinanden, men fremstår uden mulighed for at nå hin-
anden eller springe af i farten på denne alterna ve vadehavsvandring.  
Selv skyerne, der reflekteres i havoverfladen, synes faretruende nær landskabet og værket 
forener en let, poe sk drømmevision med noget nær et mareridt, hvis devand og tyngde-
kra  sæ er ind. 
  
Den umiddelbare harmoni destabiliseres i Tsends surreelle og sub lt sam dskri ske maleri, 
hvor en karruseltur synes at være skæbnesvanger. 
Hans værker balancerer alle som her sub lt mellem dualis ske poler af virkelighed og uvirke-
lighed, for d og nu d og mellem det frydefulde og faretruende. 
Dualiteten mellem en ydre sanset og en indre erindret virkelighed, præger mange af Tsends 
værker. De synes at antyde, at vi simultant lever parallelt i to verdener; nu og her i en ydre 
sanselig virkelighed, men med hele vores erindrede baggrund, savn, tanker og fantasi som 
evig livsledsager.  
 
Værkerne er åbne for fortolkning og ifølge Tsend må hver enkelt beskuer selv afgøre, ”om det 
er drømmen om et ønsket liv, nu den eller for den, der er repræsenteret.” 
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Index 
 
 
Forside  Karussell, 2019, 120 x 100  cm (udsnit) 
 
Side 4 Un tled, 2021, 60 x 80 cm Mischtechnik auf Mirogard Glas  
 
Side 5 Dance, 2018, 120 x 100 cm 
 
Side 6 Heimweg, 2022, 260 x 720 cm 
 
Side 7 Vater, 2020, 60 x 100 cm   
  
Side 8 Between, 2021, 80 x 60 cm Mischtechnik auf Mirogard Glas 
 
Side 9 Ohne Titel, 2022, 70 x 150 cm 
 Kuss, 2021, 150 x 120 cm 
 Ohne Titel, 2018, 80 x 120 cm 
  
Side 11 Wa wanderer, 2016, 170 x 220 cm 
 
Side 12 Abendflüge, 2021, 160 x 200 cm 
 
Side 13 Karussell, 2022, 120 x 150 cm 
 
Side 14 Un tled, 2021, 60 x 80 cm Mischtechnik auf Mirogard Glas 
 
Bagside Un tled, 2018, 120 x 100 cm (udsnit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kataloget er udgivet i anledning af separatuds llingen i november  2022. 
Forord og tekst l malerier af kuns ormidler Sanne Birgi e Hvidt. 
Copyright kunstneren og Art´M Kunst og Galleri Horsens, 2022. 

15 



Søndergårdsalle 1-3 
DK-8700 Horsens 

www.art-m.dk 
info@art-m.dk 

+45 44229500 


