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Maleri
John Kørner er en af dansk samtidskunsts mest fremtrædende og bedst sælgende kunstnere. Nu udkommer
den første bog, som sammenfatter hans værk fra begyndelsen i 1990’erne til i dag. John Kørner: Maleri
udkommer i forbindelse med den store John Kørner-udstilling på Brandts i Odense.
John Kørner blev for alvor kendt i den brede befolkning i 2008, da han proklamerede, at han ville male et
billede for hver falden dansk soldat i Afghanistan. Samme år modtog han en af de prestigefulde Carnegie
Art Awards, og i 2010 bidrog han til kunstudsmykningen af Kronprinsparrets palæ på Amalienborg. Kørner
har desuden deltaget i forskellige samarbejdsprojekter, der har gjort ham kendt også udenfor kunstens
verden. Senest har han eksempelvis samarbejdet med modedesigneren Stine Goya om en
smykkekollektion, og i 2014 udgav han i fællesskab med forfatteren Knud Romer en illustreret ABC for de
mindste.
Første samlende bog om John Kørners værk
John Kørner har igennem hele sin karriere arbejdet med klare farver samt tematisk med begrebet
’problemer’. Det er med baggrund i disse to kendetegn, at han skaber billeder, der viser verden – ikke som
den ser ud udenpå, men som følelser, stemninger og drømme. Det er også de tematikker, som er
omdrejningspunktet for billederne i John Kørner: Maleri, der er en omfattende samling af en lang række af
Kørners nyeste malerier. Igennem bogen bliver de enkelte malerier til en sammenhængende fortælling, der
tager læseren med på en rejse til et fremmed og ukendt land.
Om forfatteren
Maria Kjær Themsen (f. 1978) er mag.art. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet. Hun er fast
tilknyttet kunstkritiker ved Weekendavisen, Kunstkritikk.dk og Artforum.com. Hun er desuden forfatter til
katalogtekster, artikler og essays samt medredaktør på udgivelser om samtidskunst. Maria Kjær Themsen
har primært beskæftiget sig med samtidskunst i sine tekster, og i sit virke som kurator på en lang række
udstillinger.
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