Søndag den 28. november 2004

Olsens illusion af et verdensbillede
Af Bo Maimburg

Et besøg i Olsens Paradis er en oplevelse
ud over det sædvanlige. Det er et
paradis, hvor kunstneren, håndværkeren og
kreatøren Kent Olsen har
udformet alle sine mærkværdige tanker og
illusioner
VEJRUP - Olsens Paradis er en 3 tdr. land stor parkagtig
have, hvor »Olsen - ham selv« alias Kent Olsen har lavet
noget af et livsstykke.
Olsen har blandt andet lavet sin egen version af en
række spændende landskaber, og det er altsammen
bygget af fri fantasi.
Et besøg i Olsens Paradis er en oplevelse
- Det var en idé, som pludselig opstod inde i mit hoved. ud over det sædvanlige. Det er et paradis,
Der var ikke langt fra tanke til handling, og det har faktisk hvor kunstneren, håndværkeren og
kreatøren Kent Olsen har udformet alle
kendetegnet alle de ting, som jeg har lavet til dato. Jeg
sine mærkværdige tanker og illusioner.
har igennem årene fundet ud af, at de ideer, jeg har inde
i hovedet , sagtens kan omsættes af mine hænder. Det har fra ende til anden været et
one-man-show, og jeg har derfor også fået det helt, som jeg ville have det, siger Olsen.
Paradiset indeholder blandt andet en illusion af en ørken, en borgruin, en mose, en vulkan,
en flækket bølge og som noget helt nyt, er der et hav på vej.

Er som narkotika!
- Det er blevet en hel besættelse for mig at lave nye projekter. Det er ren narkotika for mig,
og jeg har lige købt en tdr. land mere, så jeg kan udvide mine aktiviteter. Når en idé skal
skabes, kreerer jeg to ideer inde i mit hoved. Jeg har altid en alternativ løsning klar, og
hvis jeg på et tidspunkt kan se, at den vil være bedre, sadler jeg om, og så bruger jeg den.
Der er overalt på grunden vand, som har den ene eller anden funktion. Der er indtil flere
små søer og rindende vand, som giver en rigtig hyggelig atmosfære. Vandet kommer fra
en mark 540 meter væk, og de 540 meter rør er gravet ned med skovl og spade af »ham
selv«.
- Jeg havde ikke råd til at få maskiner til at klare det, så jeg måtte klare mig med håndkraft.
Det var nok ikke gået i dag, for jeg er jo ikke 25 år længere.

Er kørt af sporet
Hvorfor har du startet dine projekter. Var det meningen, at det skulle blive et yndet
udflugtsmål ?
- Overhovedet ikke. Jeg har aldrig brudt mig om en have, og det er nok også derfor, at det
er endt med at blive alt andet end en have. Det er ikke lavet for turisternes skyld, men det
har altid været spændende for andre at følge med i, hvad ham »idioten« nu gik og lavede.
Jeg kan dog godt selv se, at jeg er kørt af sporet. Jeg kan derfor ligeså godt fortsætte og
kan nok heller ikke stoppe legen. Hvorfor også det, for jeg har en masse glade mennesker
på besøg i mit paradis. Flere bliver her til langt ud på natten, hvor de hygger sig og griller,
og det er er noget, der glæder mig, siger han.

