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Kunstenaar  John Deckers: metallurg in kunstobjecten 

John Deckers werd geboren in 1953 in Susteren, Limburg; woont en  werkt  in Duitsland. Hij 
studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten in Hasselt (België) van 1988 tot 1994, en 
aan de Academie voor Plastische Kunsten in Genk, van 1992 tot 1995. 

Liefde voor het kunstmetier en het daarmee verbonden vakmanschap is opvallend zichtbaar 
in het atelier. Vele gereedschappen en materialen getuigen van vakmanschap en een 
veelheid van ideeën in de vorm van dummies die er om vragen uitgevoerd te worden. De 
werktuigen tonen dat de kunstenaar meester is over zijn materialen en alle specifieke 
eigenschappen van de metalen kan gebruiken voor het creeëren van een kunstwerk. Harde 
materialen, meestal brons, RVS en Cortenstaal buigen in zijn handen en vormen samen het 
geheel van het kunstwerk. Deze kunstwerken spreken het verhaal van gewone menselijke 
activiteiten, bijvoorbeeld kanoën en buiten werken op het erf.  De verbinding die de 
kunstenaar zoekt tussen object en figuur vertaalt zich in harmonieus verbonden 
structuren. De inspiratiebron voor veel van zijn werk ligt in Afrika, met nameGambia, waar 
hij enkele keren voor langere tijd heeft gewoond en gewerkt.  

Het verhaal dat in de beelden besloten ligt, kent voor het welwillende oog meerdere 
betekenislagen: dat van de bezigheid en dat van de reiziger. Immers: de kunstenaar gebruikt 
vaak het motief van de boot. Varen is een leuke bezigheid, maar ook een manier van reizen. 
Door de archaïsche bootvormen waar John Deckers zich op toelegt, kan al snel de link gelegd 
worden met de reiziger bij uitstek: Odysseus. Met hem kunnen we mee op reis en het 
avontuur beleven. 

Zijn werk werd o.a. geëxposeerd in galeries in Nederland, België, Frankrijk, Canada, alsmede 
op de Kunstrai in Amsterdam, Lineart in Gent en in het National Museum of Modern Art in 
Boekarest. Galerie Delfi Form heeft beelden op voorraad. 
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