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Titbage i Odense efter 10 år…
John Hansen er uddannet på Det fynske Kunstakademi gennem seks år og lever af
sine malerier. Men i de seneste 10 år har han ikke udstillet malerier i Odense. I sommer
udstillede han grafik på Fyns Grafiske Værksted, men maleriudstilling....nej.
Det ændrede han på i går, da der var fernisering i Søndergade i Odense.
Ferniseringen var samtidig en markering af, at John Hansen forleden rundede det
halve århundrede.
Den aktuelle udstilling kan opleves i Kunstgalleriet, som har åbent tirsdag til 1lrdag, og
på det hvidmalede rutextapet kan man se malerier til mellem 3300 og 12.000 kroner.
Tidligere har John Hansen, der bor i Odense, blandt andet udstillet på Kunstnernes
Efterårsudstilling i København, Kunstnernes Sommerudstilling, Tistrup, Fyns
Kunstmuseum, Brandts Klædefabrik, Kolding Kunstmuseum og han har også været
repræsenteret i udlandet:

Karen
Dons og
Ole
Jensen
var til
fernisering
i Odense i
går, da
maleren
John
Hansen
åbnede sin
udstilling.

Listen rummer blandt andre Museum of Contemporary Art i Sao Paulo og Museu Casa
Cultura - også Brasilien - samt Holland Art Fair 2001 og en række udenlandske
gallerier.
John Hansen har også været formand for Billedkunstnernes Forbund Fyn 1986-89
og er i bestyrelsen for Billedkunstnernes Forbund.
I Kunstgalleriet er ejeren, Bjarne Salomonsen, glad for at kunne præsentere John
Hansens malerier.
- Hans kompositioner afspejler årets skiften i larver, lys og skygge på en æstetisk og
følsom måde fyldt med drama og intensitet i maleriet, vurderer Bjarne Salomonsen,
som gennem længere tid har ønsket at kunne åbne en udstilling med John Hansenmalerier.
Da han hørte, at John Hansen ville fylde 50 år på dette tidspunkt, lavede for et års tid
siden en aftale, og i går kunne John Hansen på sin beskedne og afdæmpende måde
tage imod gæsterne ved ferniseringen.
Bjarne Salomonsen har drevet Kunstgalleriet i Søndergade gennem 14 år. Han lever
af galleriet og præsenterer hvert år 8-10 forskellige kunstnere, hvoraf de fleste ønsker at
udstille hvert andet-tredje år. Det er ifølge Bjarne Salomonsen også årsagen til, at han
først nu kan præsentere John Hansen. Først nu blev der et hul i udstillingsplanen.
John Hansen-udstillingen kan ses indtil lørdag den 29. november.
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