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Jeg er ikke noget i mig selv. Jeg er kun noget i kraft af de andre før mig og alting rundt om mig. Som
menneske må vi ikke miste bevidstheden om, at vi er natur. Vi er forgængelige. Når først skaden
hugger på kraniet… Hvis vi prøver at leve med den forståelse, så kan vi komme tættere på det helt
store. […]
Kunstværker må ikke bare være investeringsobjekter eller noget pænt og hyggeligt at se på. De skal
røre os og flytte os. Og det gør de, når det handler om liv og død. Når der for alvor er noget på spil.
Når det er natur. […]
Mit ærinde som kunstner er at vise skønheden i alt. I alle stadier af livet – fra fødsel til undergangen.
Jeg fremlægger det sådan set bare. (John Olsen i et interview, 2009).
I John Olsens livsværk findes en hyldest til livet, til kunsten, til naturen. En forundring over det som
omgiver os mennesker. En glæde ved og en vished om væksten og forfaldet.
I tegning, grafik, fotografi, fund fra lossepladser og loppemarkeder, skulpturer og
glaseksperimenter har John Olsen gennem årene vist os et dybt engagement i og en optagethed af
naturens forekomster og kulturens frembringelser. Intense studier af den ydre virkelighed er
grundlaget for hans søgende - både kraftfulde og nænsomme - virke.
John Olsen ser og nedfælder det sete. På vandreture, rejser og jagter har han iagttaget dyreliv og
klippeformationer, har fremkaldt og med præcision fastholdt et nærvær på skitseblokken og
raderpladen. Ligesom han har iagttaget og gengivet kroppes indre afdækkede strukturer som
skeletter og kranier. Nysgerrigheden og viljen til at lade sig beruse af stoffet er et brændstof - også
når John Olsen indsamler og ophober ting i sine såkaldte ”undrekamre”, der er forunderlige og
overvældende sammenstillinger af ting - ikke ulig renæssancens kunstkamre. Her er forsteninger,
dyremumier og -skjolde, plantedele og lidt af hvert - stofligt og rigt komponerede rum til refleksion.
I de senere år har naturen fået en medskabende rolle, idet John Olsen på papiret iværksætter en
proces, hvor vand, frost, sved, blod og dyreindvolde er aktører på linje med farvepigmentet og
kullet. Det er værker, der giver rum til tilfældets skønhed, værker der kun til dels er styret og
færdiggjort af kunstneren.
/Mette Sterup-Hansen
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