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Smil bare
Kan et par springvand,
nogle neonbogstaver og
en opfordring til at
trække vejret gøre verden
til et bedre sted? Ja da,
mener kunstneren Jeppe
Hein. Og så hjælper det
også indimellem at
smide underbukserne. 

Interview side 10-17
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Jeppe Hein Interview

D
er står vi så. To mænd i en tysk
skov. To mænd i underbukser, der
fægter med armene, mens berli-
nerne går forbi på stien nogle me-
ter væk.

Den ene er Jeppe Hein, den anden er
mig. Vores samtale begyndte egentlig
nogle måneder tidligere, da den danske
kunstner ringede til mig, fordi jeg havde
spurgt, om han ville stille op til et inter-
view.

»Jo, men jeg har kun lyst, hvis du vil gø-
re det ordentligt. Så er det noget med at
være her et par dage, se det store studio
og tage med ud i mit skov-studio, bade
og dyrke yoga«.

Så her er vi. Et par minutter før under-
bukserne også ry-
ger, og Jeppe Hein
fortæller om lotus-
blomsten, der er
tatoveret på hans
arm. Og om hvor-
dan han – måske –
kan redde verden
med et par spring-
vand, hundredvis
af spejle og tusind
akvareller. Og nog-
le lysende skilte med svarene på alt står
bøjet i neon og balancerer et sted mel-
lem banal Gajol-æske-visdom og uafvise-
lig, universel sandhed. Som: ALL WE HA-
VE IS RIGHT NOW.

Et rumskib på højkant
Men inden vi ender i skoven ved skum-
ringstid, begynder denne dag inde i Ber-
lin, da projektkoordinator Wiebke Peter-
sen åbner døren ind til Heins studio. 

Den hvide bygning er både atelier,
værksted, tegnestue, lager, køkken og ar-
bejdsplads for 25 medarbejdere ansat af
den danske kunstner, hvis værker kan
opleves på museer, gallerier, torve og
skulpturparker over hele verden.

Det hele begynder inde i hovedet på
Jeppe Hein, men huset her er den krop,
der gør tankerne til virkelighed. Lige nu
er det mandag, og Jeppe Hein jager en
form, der har brændt sig fast på hans
nethinder.

Det er han i fuld gang med, da vi bra-
ser ind på hans tegnestue. Han kigger
over mod døren og den afbrydelse, jeg
repræsenterer, og smiler kort – også med
øjnene: »Velkommen. Vi er gået i gang«.

Det her kunstværk er begyndt i et fl��y,
hvor han har bladret sig gennem de
fi��lm, man kan se undervejs. Der var et
billede, han ikke kunne glemme. Det er
fra science fi��ction-fi��lmen ’Arrival’ og vi-
ser et rumskib, der hænger over et land-
skab, en smuk ellipse på højkant.

Det har svævet rundt i kanten af hans
bevidsthed i nogen tid, nu er det landet
som en idé og en løsning på det norske
problem.

Jeppe Hein har været i gang med at ud-
vikle et værk til en skulpturpark i Norge,
hans første forslag var bare for dyrt til
kundens budget. Men så var der jo rum-
skibet, slog det ham i weekenden. Den
form kunne bruges til et 8-10 meter højt
spejl, der kan stå i det norske landskab
og refl��ektere ... alt. 

Jeppe Hein har tegnet en skitse, nu for-
klarer han arkitekten Robert Banovic,
hvad meningen er. Der skal være et hul
midt i spejlet, så man kan gå bag om det
og kigge ud og op. Eller bare på sig selv. 

Mens han taler, klikker arkitekten vi-
dere på sin Mac-computer, hvor begyn-
delsen til spejlet allerede står og holder
balancen. 

Et smukt fald
Jeppe Hein er 44 år, men ser yngre ud.
Med en drenget energi, der løber lige un-
der overfl��aden af en veltrænet mand i
balance.

I egenproduceret sort T-shirt med tek-
sten ’YOU CAN ONLY CHANGE YOURSELF’

og nålestribede
sorte bukser, der
ender lige over en
Birkenstock-san-
dal. Det ser ikke
ud, som om han
har brugt lang tid
på at fi��nde det i
morges, men det
passer fi��nt sam-
men.

De næste 12 ti-
mer følges vi gennem dagen. Flere gan-
ge undervejs melder tanken sig: ’Hvor-
når skal han lave noget kunst? Går han
bare til møder?’. 

Jeppe Hein er nemlig sindssygt pro-
duktiv; der er hele tiden noget på vej – ud
af hans hoved og ind i arkitekternes teg-
neprogrammer, fra hans skitser til de
håndværkere, der arbejder på værkste-
det, ud af hans studio og videre til hele
verden.

Lige nu er de ved at pakke en blå, bug-
tet bænk ind i skumgummi. Den slår en
høj bue på midten og ligner mest en rut-
sjebane. Det er en af den lange række af
bænke, Jeppe Hein har tegnet de seneste
år. Titlen er ligesom på de andre krølle-
de, skæve, snoede sidde- og legepladser
’Modifi��ed Social Bench’.

12 af dem stod i Brooklyn Bridge Park,
og da udstillingen ’Please Touch the Art’
åbnede i 2015, viste Jeppe Hein New York
Times, hvad bænkene kunne bruges til.
Det blev til en lille video på avisens hjem-

meside, hvor kunstneren sidder, ligger,
glider og danser på sine bænke. 

Da han vil hoppe over ryglænet på den
ene af dem, fanger ryglænet hans fod,
han falder og ruller en tur rundt på
græsset. Vender sig grinende mod foto-
grafen, og på det næste klip danser han
gennem et af sine springvand. 

Det er et meget Jeppe Heinsk øjeblik:
leg, humor og et kunstværk, der gør no-
get overraskende ved dem, der gør no-
get ved værket. Og en mand, der snubler,
rejser sig og fi��nder en vej videre. 

Jeppe Hein er et globalt
brand, der laver
kunstværker bygget af
tonstunge elementer og
varm luft. Han går på line
mellem banal og genial,
mens han holder taler om
ro, at trække vejret roligt,
mens han suser verden
rundt i et hæsblæsende
tempo. En mand, man får
lyst til at kramme med den
ene hånd og tæve med den
anden. Et menneske, som
næsten gik til grunde
under vægten af sin succes,
men så byggede sig et nyt
liv af asken fra det gamle.

Træk vejret. Jeppe vil bare  redde verden. Ikke andet

ÅBEN. Døren ind
til Jeppe Hein kan
lukkes, når han
skal meditere, men
det meste af tiden
bærer hans
medarbejdere
projekter ind og ud
af hans kontor.
Foto: Kaveh 
Rostamhani

BO SØNDERGAARD,
BERLIN

Når jeg så ikke 
jager det, så 
kommer det



Jeppe Hein har succes med sin kunst,
men vejen hertil har været lige så bulet
og snoet som en af hans bænke. 

To skridt til siden
Det taler han gerne om, mens han arbej-
der sig gennem sin dag, der lidt minder
om en hinkerude, hvor kunstneren hop-
per fra planmøde til hyggesnak, til arbej-
de på et værk, til en planlagt Skype-sam-
tale med en kunde. 

Det burde være svære betingelser at
føre en samtale på, men Jeppe Hein be-

væger sig ubesværet fra felt til felt, og
når han ankommer til et sted, er han
kun der. Sådan er det også med intervie-
wet, jeg behøver nærmest ikke spørge.
På vej ud fra tegnestuen stopper vi i
værkstedet ved et slukket neonskilt, der
skal pakkes ned og sendes til et galleri.
Teksten lyder: ’YOU ACCEPT THE LOVE
YOU THINK YOU DESERVE’. 

»Det er meget det, det handler om, ik-
ke? Her på det seneste har jeg arbejdet
meget med at fl��ytte mig selv. Hvis jeg har
fået et nej, for eksempel når det gælder

sex, så har jeg fokuseret på afvisningen
og ikke kunnet se andet. Og det har ført
tråde direkte tilbage til min oplevelse af
at blive forladt af min mor, da jeg var
fem år, og de blev skilt. Men jeg kan også
gå et andet sted hen ...«.

Han fl��ytter sig to skridt til siden:
»Og så står jeg her og tænker på alt det

dejlige. Jeg har en kone og børn, jeg har
masser af kærlighed i mit liv. Jeg har ven-
ner, jeg laver ting, jeg brænder for. Og så
er det ikke vigtigt med sex nu og her. Og
når jeg så ikke jager det, så kommer det«.

Og så går vi ud for at hente kaffe. 
Køkkenet er hjertet i Jeppe Heins stu-

dio, det er her, en af de to kokke udspre-
der dufte og lyde gennem formiddagen
og småsnakker med alle, der kommer
ind for at hente et stykke frugt, en små-
kage eller en kaffe fra espressomaskinen
i hjørnet. 

Det er her, alle spiser frokost sammen.
Og lige nu er det her, Jeppe Hein spørger
sin kok, om der skal hyres et par barten-
dere, når de får besøg af en samler og
hans 20 venner om et par uger. 

Nu lander vi i hans personlige atelier,
et stort råt og højloftet rum med ovenlys
og kunst langs væggene. 

I midten et rustikt arbejdsbord, der
fl��yder med vandfarver, udstillingskata-
loger, pensler, tuscher og en iPhone. En
vase med hvide blomster, en bog med
titlen ’Roots of Yoga’ og så en masse papi-
rer, for det her er primært et mødebord. 

Jeg spørger, om middagen med samle-
ren er en del af jobbet – at holde en mid-
dag for 20 mennesker, når man driver en
større kunstfabrik i Berlin? 

»Sådan ser jeg det ikke. Han kommer
til Berlin, og han spurgte, om jeg ville
med til middag, og det blev jeg totalt
glad for. Så skriver jeg: »Ja, men skal jeg
så ikke lave maden?«. Det er ikke så me-
get noget med at drive en forretning. Jeg
tror ikke, han køber mere af mig. Men
det er en mand, der inspirerer mig. Han
gav mig lov til at lave et stort værk, så det
er vel bare taknemmelighed«.

Op at fl��yve og ned på jorden
Og det er noget, Jeppe Hein tænker en
del over lige nu. At huske at være tak-
nemmelig. Han er lige kommet hjem fra
en vandretur i Norge, hvor han tog fem
dage alene på fjeldet. Vandrestien, han
fulgte,var markeret af skilte med store
røde T’er:

»Jeg ved ikke, hvorfor der står ’T’, jeg
har ikke undersøgt det. Men jeg tog det
for Taknemmelighed, så hver gang jeg så
det her, og det gør man ret mange gange
på fem dage, så gik jeg ind i følelsen af at
være taknemmelig. Det var meget
smukt«.

Og ja, der er meget at være glad for,
når man ser Jeppe Heins liv udefra.

Som 44-årig har han været en af de
bedste i den kreative overklasse i to årti-
er. Den korte historie om hans entré i
kunstens verden lyder sådan her:

Da Jeppe var en stor dreng, spillede
han meget fodbold og var blandt de bed-
ste på sin årgang, cirka der, hvor det må-
ske kan blive en levevej. Men anklerne
holdt ikke til de mange træninger, og
der var også noget andet, der var be-
gyndt at bevæge ham. 

En tidlig morgen efter en bytur tog
han imod den stående invitation til at
bruge sin stedfar, maleren Jørgen Jakob-
sens, atelier, og pludselig havde han la-
vet en akvarel. Og smækket døren op til
et nyt sted, hvor der lå en kæmpe glæde
og ventede. En lykkefølelse ved at få no-
get ud af kroppen og på papir.

Han er ordblind og tænkte, at det ikke
skulle være noget med bøger, men blev
uddannet tømrer hos Brødrene Nis-

Træk vejret. Jeppe vil bare  redde verden. Ikke andet
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sen i Silkeborg og fl��yttede til Køben-
havn. Her fi��k han kontakt til kunstmuse-
et Arken og blev hyret til at hjælpe dem
med at stille deres udstillinger op. Og en
dag mødte han en islandsk kunstner,
som skulle udstille på museet. 

Der var noget ved ham islændingen,
der gjorde Jeppe Hein nysgerrig, så han
sagde, at manden bare kunne ringe, hvis
han ville have hjælp til noget. Og det
gjorde manden så en dag, han hed Ola-
fur Eliasson og var på vej mod kunstver-
denens stjernehimmel.

Men først skulle der bores hul i gulvet
for at få plads til noget af Eliassons kunst
på et galleri, og det med at bore gjorde
Jeppe Hein lidt for grundigt, for der røg
også et vandrør, så vandet fl��ød ind i in-
stallationen. Hein ringede til den store
kunstner, som ikke blev vred, men begej-
stret, og så var alt det våde pludselig en
del af værket. 

Ikke så længe efter blev Jeppe Hein an-
sat som assistent for en kunstner, der si-
den er blevet et globalt brand, og resten

er i grove træk
kunsthistorie. 

Jeppe Hein ville
også lave sine eg-
ne ting og kom
ind på Kunstaka-
demiet i Køben-
havn i slutningen
af 1990’erne. Og
selv om han ikke
ligefrem blæste
nogen bagover i
begyndelsen, viste
det sig, at verden
ville have Heins
kunst – faktisk så
meget, at han til

sidst ikke kunne levere. Jo, kunsten
strømmede ud, men manden bag blev

slidt ned af fl��yrejser, ferniseringer, hånd-
tryk, møder, interviews og klap på ryg-
gen. 

Nedturen begyndte et sted over Øster-
søen i et fl��y på vej fra Berlin til Køben-
havn i 2009. Et panikanfald låste hele
hans krop og vejrtrækning:

»Det er enormt svært at udtrykke i en
avis, hvis folk ikke selv har haft angst. Og
så siger man: ’Jeg var pissebange og hav-
de et angstanfald i en fl��yvemaskine’.
Hvis du ikke har prøvet det, kan du på i-
n-g-e-n måde forstå, hvad jeg taler om«,
siger Jeppe Hein i dag. 

Dengang var det kun hjælp fra den fi��n-
ske medpassager og stewardessen, der
fi��k ham ned på jorden i nogenlunde god
behold.

Oplevelsen fi��k Jeppe Hein til at rive ka-
lenderen i stykker. 

Han afl��yste aftaler, droppede et helt
års planlagte ture rundt i verden for at

åbne udstillinger og lod sin studio-ma-
nager Stephan Babendererde og galleri-
sterne Johann König og Nicolai Wallner
holde fortet. Der kom stadig kunst ud af
hans studio, for der var masser af projek-
ter, som allerede var sat i gang og stille
og roligt blev gjort færdig og afl��everet til
kunderne.

Livet er et håndværkertilbud
Imens begyndte Jeppe Hein at reparere
på sig selv. Det krævede ro og lange gåtu-
re, de fl��este af dem rundt og rundt i de
berlinske forstæder, hvor sneen på det
tidspunkt lå højt og tæt.

»Jeg fi��k sindssygt ondt i lårene af at gå
rundt i alt det sne. Så lå jeg derhjemme
og lavede nogle strækøvelser, det så min
kone og sagde: »Det der er jo yoga«. Og så
kunne jeg lige så godt lære at lave dem
ordentligt«. 

Så det gjorde han, og i forlængelse af

PLEASE TOUCH THE ART. Spejllabyrint, bænke og springvand i Brooklyn Park i New York fra 2015-2016. Foto: Timothy A. Clary/AFP

Vi ånder den 
samme luft alle
sammen – dig og
mig og hele 
verden

CONTINUITY REFLECTING SPACES. Wolfsburg 2003 AP APPEARING ROOMS. Royal Festival Hall London 2004. AP ARTIST’S BREATH. Wolfsburg 2015. Foto: AP

jeppe Hein interview
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det begyndte han at meditere. I dag
hænger der et neonskilt over døren ind
til hans atelier i det store berliner-stu-
dio, og hvis ’I am meditating’ lyser rødt,
holder medarbejderne sig væk. 

Det er blevet til lidt mere end et par
strækøvelser, i dag er yoga og medita-
tion blevet en stor og uundværlig del af
hans liv. 

»Jeg mediterer 50 minutter hver mor-
gen, det er fantastisk«. 

Han kigger et øjeblik.
»Hvad med dig?«.
»Ikke så meget«, er svaret, men det er

også spørgsmålet, der er det interessan-
te her, for Jeppe Hein kan ikke lade være
med at prøve at gøre tingene lidt bedre,
end de var. Også for andre. 

Mange mennesker fl��ytter ind i deres
liv og lever med de små skavanker og
konstruktionsfejl, der er. For Jeppe Hein
er tilværelsen et håndværkertilbud,

hvor der hele tiden kan laves forbedrin-
ger. 

Hans nye store projekt handler om vo-
res åndedræt, som
vi ikke tænker nok
over, hvis man
spørger kunstne-
ren. 

Han har allere-
de arbejdet med at
male sin vejrtræk-
ning et stykke tid:
En pensel med blå
maling føres fra
toppen af lærredet
og ned, mens han
trækker vejret ind.
Han stopper, når
lungerne er fyldt.
Så laver han en ny

stribe, mens han ånder ud, og lige der er
hans åndedræt.

Det begyndte efter stressanfaldet,
hvor hans terapeut havde forbudt ham
at lave kunst. Men han måtte godt male,
bare det ikke var for at præstere noget,
der skulle vises for andre. Så han malede
bare sit åndedræt, det har han gjort tu-
sinder af gange siden, og nu skal vi alle
sammen med. 

»Vi ånder den samme luft, alle sam-
men – dig og mig og hele verden. Det
holder os sammen, vi begynder livet
med en indånding og slutter det med en
udånding«, siger Jeppe Hein

Derfor arbejder han på et stort pro-
jekt, hvor helt almindelige mennesker
rundt om i verden skal genopdage deres
åndedræt ved at male det, ligesom han
har gjort så mange gange. Han vil møde
folk der, hvor de er, og få dem i gang med
penslen.

»Jeg vil gerne synliggøre noget usyn-
ligt, der er megasmukt og vigtigt«. 

Der har allerede været en fotograf
rundt i verden og fi��lme folk, der trækker
vejret i Thailand, Uganda, Cuba, Island
og Tyskland, og der er lavet en sang, hvor
en af Heins venner synger om at trække
vejret. Ret meget mere vil han ikke sige
nu, for der er stadig aftaler, som skal
falde på plads og penge, som skal fi��ndes.
Men det må gerne være stort. 

»Jeg synes jo, det skal ud til hele ver-
den. Og hvis jeg sidder derhjemme og
maler små akvareller, så kommer det jo
ikke ud til hele verden«.

Der er ingen kærlighed i New York
Computeren på det rodede arbejdsbord
laver den bloppende lyd fra et Skype-op-
kald. Jeppe Hein, Stephan Babendererde
og Wiebke Petersen rykker sammen, så
de kan ses fra kameraet i pc’en. Et kvart
sekunds selvbevidsthed sætter sig i de-
res bevægelser, da de kan se sig selv. 

Jeg vil gerne 
synliggøre noget
usynligt, der er
megasmukt og
vigtigt

CAGE AND MIRROR. Kunstmuseum Wolfsburg, 2015. AP SOMETHING SPECIAL ABOUT YOU. London, 2016 AFP
ARKENWALK. Lygtepæle viser vej til museet, Ishøj 2018. 
Illustration: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue & Jeppe Hein

360 ILLUSION - V. Til ’Space Shifters’ på Hayward Gallery i London, 2018. Foto: AFP APPEARING ROOMS. Vandskulptur foran Royal Festival Hall i London, 2007. Foto: AP

IN IS THE ONLY WAY OUT. Cisternerne, Frederiksberg Have (til 30. nov). Foto: Jacob Ehrbahn MODIFIED SOCIAL BENCHES. Beaufi��ort04 i den belgiske by De Haan, 2012. Foto: AP
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Et af dagens møder handler om vejr-
trækningsprojektet, som Jeppe Hein
skal rejse penge til på en rejse til New
York. 

Kalenderen over dagene i New York
skal pakkes tæt, og der skal også gøres
plads til en tur til Californien og åbnin-
gen af skulpturparken Donum hos den
danske samler Allan Warburg; en skulp-
turpark, der blandt andet rummer en
spejllabyrint af Hein.

Skype-mødet er begyndt med latter
og voksne mennesker, der laver ’kanin-
ører’ på hinanden ved at holde to fi��ngre
bag de andres hoveder. Men da Californi-
en-turen og en hurtig fl��yvetur kyst-til-
kyst kiles ind i programmet, skyller en
lille dønning af træthed ind over Jeppe
Heins ansigt.

Dog glæder han sig faktisk til New
York, siger han bagefter:

»Programmet er tæt. Det kunne jeg ik-
ke for nogle år siden, men det kan jeg nu
– i perioder, for jeg søger ikke kærlighed
og accept derovre. Jeg ved, det er vigtigt
for mig, men jeg er ligeglad med, om de
kan lide mig, bare de kan lide det, jeg la-
ver. Før søgte jeg kærlighed ved at holde
foredrag og vise min kunst frem. Og blev
helt fyldt op. Men når jeg så sad på hotel-
værelset om aftenen, var jeg tom igen«.

Han træder ud af det personlige rum
og tilbage i sin tegnestue. Mellem mø-
derne og telefonsamtalerne er Jeppe
Hein tilbage ved det norske spejl nogle
gange. 

Ud på eftermiddagen er de nået til et
sted, hvor det ligner det, der var inde i
Heins hoved. Men hvor tykt er spejlet på
midten, hvor der skal være et hul?

»Kan man så læne sig ud og se noget?
Eller er det for bredt – det er 50 centime-
ter?«. Jeppe Hein går over i vindueskar-
men og prøver at læne sig ud. Svaret er
ikke entydigt. Men de behøver heller ik-
ke have alt på plads, før skitsen ryger til
Norge. 

»De skal bare kunne se, hvor det cirka
ender, så kan vi tage den derfra, hvis de
er interesserede«. 

Det regner han med, de er, nu hvor
han er landet på en løsning, der passer
til budgettet. 

En is, en munk og en Ferrari
Det forklarer han på vej væk fra tegne-
stuen og mod det næste telefonopkald.

Nu handler det om næste projekt; han
er tilbage i sit private hjørne af det store
studio. Her er han omgivet af Wegner-
stole, bedeskåle og kunst, han har købt
eller byttet sig til – fordi han kan lide det,
og fordi han ved, det kan gøre en forskel,
at nogen køber ens ting, når man er ung.
Han taler dansk i telefonen: 

»Hej, det er Jeppe! Glædelig sommer.
Ja, når man er kunstner, er man hele ti-
den på ferie – eller hele tiden på arbej-
de«.

Og det er måske svaret på spørgsmålet
om, hvornår manden laver kunst. Set
udefra har der ikke været langt fra ideen
om spejlet til noget, der kan blive til vir-
kelighed. 

Og følger man Jeppe Hein rundt i hans
studio, ser man dem alle vegne. Hans
ideer. Hel- og halvfærdige bænke, neon-
skilte, plastikballoner, spejle og dimser.
En svensknøgle, som kører rundt og
rundt på en arm drevet af en lille motor –
det er vist nok ikke et værk, men bliver
snart en del af et. 

Her bliver kunstnerens tanker til fysi-
ske genstande og virkelighed, bare fordi
han tænkte dem. Og hvordan føles det
så? 

»Jeg er først og fremmest taknemme-
lig. Taknemmelig over, at der sidder så

mange mennesker herinde og arbejder
på mine ideer. Det er også et ansvar – at
jeg ikke spilder deres tid og ødelægger
det her«. 

Han favner hele bygningen med en
hurtig armbevægelse. Så bevæger vi os
ned mod Anhalter Bahnhof og toget,
som kører ud mod forstæderne. 

Undervejs taler vi om fodbold, om Zla-
tan Ibrahimovic, som man bare ikke kan
putte i en boks eller ind i et system. Ham
kan Jeppe Hein godt lide, han var også
selv angriber, men bare ikke særlig god
til at score mål. 

Da vi står af toget, er Kreuzbergs hårde
betonkanter og afskallede maling langt
væk. Herude er der blødt og grønt. Sta-
tionen er lavet af bindingsværk og fun-
gerer også som marked for økologisk
mad, og udenfor kan vi købe italiensk
chokoladeis på en nydelig café. 

Jeppe Hein og hans familie bor lige ne-
de ad vejen, men vi er på vej til Jeppe
Heins skovstudio, som han talte om, al-
lerede da han ringede til mig i Netto. Der
var også noget med at bade og dyrke yo-
ga, men mon ikke han har glemt det? 

Mens vi går ad veje, hvor dyre biler fyl-
der foran endnu
dyrere villaer, taler
vi om det med
penge. 

Om nogle dage
skal han tilbage og
vandre i Norge
sammen med en
gammel ven, som
har et godt job og
arbejder virkelig
meget. Det er ved
at være nogle år si-
den, Jeppe Hein
gav vennen bogen
’Munken der solg-

te sin Ferrari’, men den er vist ikke blevet
læst endnu. 

»Han er der ikke endnu, det er fair
nok«. 

Men hvor er Jeppe Hein selv med pen-
ge, når nu hans kunst er så dyr – og han
når nu han bor herude i den velhavende
del af byen? For ikke så lang tid siden
spurgte hans datter: »Vi er ret rige, ik-
ke?«.

»Jeg sagde: »Vi er ret rige på mange
ting. Vi er mest rige på kærlighed. Men
hvad er det at være rig? Ja, vi har en milli-
on. Men det er jo ikke min million. Jeg
får månedsløn, jeg har et fi��rma med 25
ansatte, så hvad er en millionær?«. Så-
dan tænker jeg overhovedet ikke«. 

Jeg spørger, om det ikke er lidt for

nemt at gå rundt og sige, at vi alle sam-
men bare skal være pivåbne, slappe af,
trække vejret og være ligeglade med
penge. Når nu man er en rig og verdens-
berømt kunstner ...

»Vi har altid et valg – og det har konse-
kvenser. Selvfølgelig er der nogle ting,
som er nemmere, når man ikke er be-
kymret for, om man kan betale sin elreg-
ning. Men det har jeg jo også været en-
gang, det har jo ikke altid været nemt«. 

Han tager en pause ... 
»Man kan godt sidde fast i en måde at

se tingene på: ’Eeeej, nu skal jeg igen be-
tale min telefonregnin’«, i stedet for:
’Hvor er det dejligt, at jeg har talt så me-
get med min familie og mine venner i
sidste måned’. Der tror jeg, vi hele tiden
kan inspirere hinanden til at se tingene
positivt. Det kan godt lyde barsk, men
det er op til en selv«. 

En hule med yoga-te og lasso
Vi er tæt på Jeppe Heins studio i skoven
nu. Vejen er stille, der lugter af skov, og
selv om her bor pæne mennesker, ser
kvarteret ikke nykæmmet ud. Der er for
meget grønt, som har sin egen vilje, for
meget, der stikker af i alle retninger. 

Huset holder ikke naturen ude, men
putter sig ind til træerne. Det her er Jep-
pe Heins hule, her kommer han for at få
ro til at tænke. Og til slet ikke at tænke. 

Han låser døren op. Indenfor er der be-
demåtter, bordtennisbord, en buddha-
statue, der holder et badge med teksten
’DONT EXPECT ANYTHING BE OPEN TO
EVERYTHING’. Statuen har selskab af en
krystal og et billede af John Lennon i lo-
tusstilling. De samme ord er skrevet på
et stort stykke papir, der er klæbet op på
væggen. 

Når han er hjemme, er det børnene og
hans kone, Silke, der er førstevælgere til
hans tid. I det store studio er der hele ti-
den folk, som søger hans blik.

Her er der støvet og stille, hyggeligt og
heinsk. Drengeværelse møder ashram.

Ude i køkkenet tænder han en kedel:
»Hvad vil du have? Der er måske kaffe et
sted, eller te – og yoga-te«. 

Jeg vælger yoga-te, måske kan man nø-
jes med at få yoga i kopform. 

Det smager nu mest af jul, mens vi ta-
ler om, hvor hans kunstværker kommer
fra. Er det fra huset i skoven her? 

»Inspiration er et skideinteressant fæ-
nomen. Jeg har brugt meget tid på at
tænke over, hvor inspiration kommer
fra? Jeg hentede ideerne i hverdagslivet –
før mit nye liv i 2009. Måske fi��k jeg en
idé, når jeg så en Buster Keaton-fi��lm eller

læste en bog om minimalisme. Men så-
dan er det ikke mere. Inspirationen
kommer tit til mig, når jeg er længst væk
fra kunsten. Det kan være i meditation,
hvor jeg giver slip«.

Er det så nogle andre ideer, han får nu,
efter hans burn-out? 

Ja, han synes selv, at hans kunst fra det,
han kalder sit gamle liv, var mere spon-
tan. Nu kan han ofte klare sig med min-
dre end dengang, han fi��k en stor kugle
til at fare rundt og smadre galleriet. I dag
kan hans kunst for eksempel være et ån-
dedræt.

»Udtrykket og formgivningen er på
mange måder det samme, men der er
kommet et mere spirituelt indhold«.

»Det er blevet meget, meget klart for
mig, at det nye, der kommer ind i rum-
met, det dukker op, når jeg er allermest
stille. Det seneste år har jeg mediteret
meget, og jeg får mere og mere lov til at
formidle. De ideer kommer ikke kun fra
mig. De kommer oppefra. Jeg tror, inspi-
ration er en energi, og at det hele er en
bevidsthed, som vi kan få lov at bruge,
hvis vi har kontakt til den«.

Han ved godt, det er meget til den ny-
religiøse side, men det er for længst
holdt op med at genere ham, for hans
meditation og yoga får ham til at have
det bedre, og der kommer stadig god
kunst ud af det, mener han. 

Men selv om han har øvet sig i at fi��nde
ro, er der også en fysisk rastløshed i ham.
Og da vi sidder på terrassen med den
halvkolde yoga-te, forsvinder han ind i
huset et øjeblik og kommer tilbage med
en ... lasso. 

»En af mine venner har altid gerne vil-
let være cowboy, så jeg tog ham med til
sådan en ranch i USA, hvor man driver
kvæg en uge, det er superhårdt, og man
bliver møgbeskidt«. 

Han havde taget 35 ridetimer, inden
han tog af sted, så han ikke ligefrem red
rundt og faldt af hesten, fortæller han og
forklarer, hvordan man samler en kvæg-
fl��ok fra hesteryg. Kort fortalt er det ret
svært.

Imens ruller han det stive stykke reb
sammen på armen og begynder at kaste.
I femte forsøg fanger han en havestol,
stiller sig tilfreds og kigger sig omkring.

»Kan du se de der blomster? Det er
min yndlingsblomst, gul natlys. Den fol-
der sig ud, når solen går ned ...«. 

Det er ved at være den tid på dagen, så
vi står og kigger på de gule blomster i
kanten af terrassen – ro slås med rastløs-
hed: 

»Den dér er klar ...«.
Og det er den, lidt efter begynder de

lukkede blade at røre på sig, som en
knyttet næve, der åbner sig i slowmo-
tion – et lille stykke magi, der virker uvir-
keligt.

Jeppe Hein hiver sin telefon op: »Jeg
har lovet ham, der laver en dokumentar
om mig, at fi��lme én«. 

ORDEN. Jeppe
Heins arbejdsbord
må godt rode, bare
der er styr på de
store ting i
tilværelsen. 
Foto: Kaveh 
Rostamhani

Når man er 
kunstner, er man
hele tiden på ferie
– eller hele tiden
på arbejde

BLÅ BOG

Jeppe Hein
Født 1974. Uddannet tømrer og siden
billedkunstner fra Kunstakademiet i
København og Frankfurt Städelschule.

Arbejder fra sit studio i Berlin, men
udstiller over hele verden. Er kendt for
sine interaktive skulpturer og
stedsspecifi��kke installationer. 

jeppe hein interview
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Det tager ligesom den værste zen, og
nu vil han ned og bade. 

Der er noget med underbukserne
Med et par håndklæder under armen be-
væger vi os ned mod søen, der hedder
Krumme Lanke. 

Vi forlader vandrestien, der følger sø-
bredden, og kravler over et lille hegn og
draperer tøjet på grene og stammer. 

Det blanke søvand ligner en forløs-
ning efter en varm dag, men da Jeppe
når til underbukserne, stopper han op. 

Han er midt i en historie om en udstil-
ling hos hans berliner-gallerist Johann
König, der viser kunst frem i en tidligere

kirke. Her udstillede Jeppe Hein sidste år
under titlen ’Don’t Expect Anything, Be
Open For Everything’. 

Hver aften i fi��re weekender i træk blev
publikum lukket ind i det store gamle
kirkerum. 

Her blev de blandt andet stillet på en
lang række med hænderne på skuldrene
af personen foran dem og så bedt om at
sætte sig på knæene af personen bag
dem. Bagefter blev de sat til at tale med
hinanden og besvare spørgsmålet:
Hvem er jeg?

»Jeg synes, det var det bedste, jeg no-
gensinde havde gjort. Alt det, jeg havde
lært i hele mit liv, af kunst og liv. Vi invite-

rede folk til at give slip på det, de havde
regnet med at skulle opleve – og komme
ned i kroppen og mærke deres ånde-
dræt. 150-200 mennesker tæt sammen.
De kom ud af komfortzonen ved at bru-
ge de kunstneriske greb, jeg har lært, og
den måde, jeg har arbejdet med mig selv
på. Med lege og refl��eksion. De fi��k ikke et
kunstværk, men en oplevelse med hjem,
som hvert enkelt kunne mærke dybt in-
deni«.

Mens han fortæller, tegner hans hæn-
der kirkerummet og fortællingen op,
mens lotusblomsten, der er tatoveret på
hans arm, følger med. 

Den dukkede op efter noget, han selv

opfattede som et guddommeligt øje-
blik, da han lå i shavasana-stillingen ef-
ter en omgang yoga. Bagefter forsøgte
han at male oplevelsen, det blev til tre
akvareller, en af dem er gengivet på hans
arm.

Til sidst er også den historie slut, un-
derbukserne ryger, og det bløde vand
fjerner dagens støv og sved i et langt,
grønt svømmetag. 

På vej ud mod midten fortæller Jeppe
Hein, hvordan han den anden dag pløje-
de sig gennem hele søens længde og me-
ter for meter tømte hovedet for tanker
og til sidst bare så verden. Træerne og
himmelen i glimt og boblerne langs
hans arm, når den passerede ned gen-
nem vandet. 

Mens dagen og solen forsvinder mel-
lem trækronernes pletskygger, går vi til-
bage mod huset. Jeg har fået lov til at lå-
ne en trøje, der holder aftenluften væk
fra den halvvåde krop. De våde håndklæ-
der bliver placeret inde i huset, og vi går
op ad vejene på jagt efter en restaurant
og noget aftensmad. 

»Der var noget, jeg lagde mærke til, da
vi stod og skulle til at bade«, siger han så. 

Det er ikke en sætning, man hører
med glæde, når man lige har været nø-
gen sammen med et fremmed menne-
ske, så jeg spørger ikke om noget.

»Jeg har også engang gået op i, hvilket
navn der stod på mine underbukser ...
Men sådan nogle ting siger jo ikke noget
om, hvem man er ...«. 

Jeg bekæmper trangen til at se ned ad
mig selv. Jeg kan huske, at der står Calvin
Klein på mine underbuksers elastik,
men siger ikke noget i første omgang.

»Der er så mange ting, vi går rundt og
gør, fordi andre skal se det. Det var også
det, der foregik inden i mig i mit gamle
liv. Jeg ville vise, hvem jeg var, så de kun-
ne fortælle mig, at de kunne lide mig«.

Nu bærer han – i øvrigt nydelige – øko-
logiske underbukser uden synligt mær-
ke. Og jeg giver efter og fortæller, at de
her Calvin Klein er en julegave fra min
svigerfar og hans kone, og at jeg selv kø-
ber et andet mærke.

Men det hjælper faktisk ikke at sige
det. 

Glasskårene og den døde rotte
Vi skyder en genvej gennem en port til et
gammelt, lavt etagebyggeri, skovens
fi��ngre strækker sig ind i byen, og skiltet
siger, at man skal lukke lågen efter sig
for at holde vildsvinene ude. 

Til sidst holder alt det grønne op, træt-
hed og sult fylder det meste af vores be-
vidsthed, og vi bevæger os rundt i hver-
dagsemner som fodbold, børn og bolig.
Midt i en sætning stopper han op og
samler et glasskår op fra vejen og smider
det i en skraldespand. 

Vi skal spise på et af familien Heins
stamsteder, en thailandsk restaurant,
der ligger bag et par lyskæder og nogle
parasoller. Han anbefaler nogle karry-
retter, som vi bestiller, jeg vil have kyl-
ling i min, han får tofu i sin.

Så spørger jeg ham til det med glasskå-
ret. Vi har talt om det tidligere på dagen,
det med at rydde op for andre, fordi han
nævnte, hvordan han måtte fjerne en
død rotte, der i nogle dage havde ligget
på parkeringspladsen ved det store stu-
dio. 

Hvorfor er det, at det er ham, som skal
rette op på de små skævheder i univer-
set, hvad enten det handler om affald el-
ler vores vejrtrækning?

»Ja, jeg gør det der med glasskårene.
Og hjælper folk på gaden, hvis de får det
dårligt. Finder noget arbejde til mine
venner, hvis de mangler noget at lave.

JEPPEEPPEJ.
Kunstneren ved
spejl-installationen
’360 Illusion’, som
nu kan ses på Den
Frie i København.
Foto: Kaveh 
Rostamhani



Samtalen løber ud som et bånd, hvor
der ikke er mere på spolen. 

Han trykker på en knap på sin telefon,
og nogle minutter efter dukker en taxa
op, der suser mig ind mod byen gennem
aftenluften, der er lige så mørk som van-
det i søen.

Og så: yoga og kærlighed
Næste dag er jeg tilbage i det store stu-
dio. Ude i værkstedet står en af håndvær-
kerne og kigger på et stykke metal med
en masse huller i. Han klør sig i håret:
»Jeg prøver at komme i tanke om, hvad
jeg var i gang med før ferien ...«.

Jeppe Hein er ved at inhalere en skål
skyr med kokkens hjemmelavede mysli
og en bunke friske bær. 

»De her bær har jo været pakket ind i
vildt meget plastik. Det skal vi have gjort
noget ved, vi må købe det på en anden
måde. Men i det mindste får vi genbrugt
plastikken«. 

Så kigger han på mig: 
»Jeg ville ikke sige noget i går, for du

sad og nød din mad. Men den der kyl-
ling, den kom jo fra et frygteligt sted. Vi
træffer jo sådan nogle valg hele tiden, li-
gesom med glasskåret, man kan samle
op. Og der vil jeg jo gerne inspirere folk«. 

Det er ikke, fordi de ikke spiser kylling
derhjemme, de køber bare kun fjerkræ,
der har haft et fornuftigt liv. Og faktisk
har han gået og tænkt over, om han og
Silke begik en fejl, da de var ude og spise
burritos med børnene for nylig. Deres
datter fi��k lov at vælge, om hun ville have
kylling, tofu eller vegetarburrito – hun
valgte kyllingen.
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Det ligger i mig. Det handler om ansvar,
omsorg og kærlighed. Jeg bryder mig ik-
ke om uorden og de der tab af kontrol.
Altså ... det må godt rode på mit kontor,
og det gør det. Men jeg vil rydde op i de
vigtige ting«.

Man kan høre, at han har været der før
– med sin psykolog eller andre, der er go-
de til at stille spørgsmål og lytte. 

Han fortæller, hvordan hans far og
dennes nye kone havde deres hjem fyldt
med mennesker, der havde problemer.
Misbrugere eller unge, der ikke kunne
fi��nde ud af livet. 

»Jeg oplevede ingen grænser og kon-
trol derhjemme. Det var småt med op-
mærksomheden og nærværet. Ud over
den for fremmede. Måske lå det i tiden.
Der var altid nogle andre, det var mere
synd for end Jeppe. Jeg skulle være krav-
let op i et meget højt træ, hvis det skulle
have handlet om mig. Og så lærte jeg jo,
at det, som talte, det var at hjælpe andre
... det var sådan, jeg skulle gøre for at bli-
ve set. Det bliver siddende, og det har
gjort mig til den, jeg er i dag«.

Han er ved at være træt, også af at tale
om sig selv og de steder, hvor tingene
gør ondt eller engang har gjort det. 

Jeg sidder og kigger på lyskæden, der
svøber sig om træet bag ham, mens han
fortæller om et yoga-retreat, han måske
vil besøge. 

Jeg har allerede blokken fuld af hans
projekter: udsmykning i fl��ere byer i Dan-
mark, værker til kunstmesser, en bænk
til et hospital, en sti med snoede lygte-
pæle ned til Arken ved Ishøj, en børne-
bog, en kogebog, en bog om hans liv.

»Måske skulle vi bare ikke have tilbudt
hende at vælge kylling, når vi var ude og
spise, hvor hun ikke ved, hvor maden
kommer fra?«. 

Jeg ved det ikke rigtig, og måske kan

han godt se, vi ikke kommer meget læn-
gere med kyllingetemaet lige nu, for
han laver en kop korn-kaffe-cappuccino
og går i gang med kalenderen. 

Det er mest en direktørdag, der er ikke
mange glimt af den legende kunstner, og
han sukker et par gange under møderne.

Mest liv kommer der i øjnene, da kok-
kens søster og hendes familie kommer
på besøg. De to små drenge Kai og Zen
tiltrækker sig alles opmærksomhed un-
der frokosten, og Jeppe Hein begynder
at lave tryllekunster, hvor han trækker
glaskugler ud af deres krøllede hår. 

Ud på eftermiddagen har de endnu en
gang været gennem kalenderen og rej-
seplanerne. Stephan Babendererde går
ud på sit kontor, og Jeppe Hein kigger på
mig:

»Skal vi lave noget yoga?«. 
Det skal vi jo, han har oven i købet ta-

get et par shorts med, jeg kan låne, og
han ruller to måtter ud på gulvet i sit ate-
lier. Lukker døren og tænder medita-
tionsskiltet. 

Først skal vi male vores åndedræt. Han
hælder noget vand op, så vi kan få liv i
vandfarverne, og lægger et stykke hvidt
papir foran mig. Det går ikke så godt på
min side af bordet, der er ligesom for
lidt maling på penslen, så min vejrtræk-
ning ser ret astmatisk ud. 

Så er det ud på gulvet. 
»Vi laver lidt blandet, bare stil dig, så

du kan se mig«.
De næste 30 minutter strækker jeg

muskler, jeg ikke vidste, jeg havde, og
opdager, hvor svært det er at ånde ind og
ud, mens man vælter rundt på en måtte.

LOGO. Det lille
blå selvportræt
pryder Heins
T-shirt-kollektion
og optræder i 
fl��ere af hans 
nyere værker. 
Illustration: 
Jeppe Hein. 
Foto: Tom Wagner

FAKTA

Hein i Danmark
Jeppe Heins værker kan fi��ndes over hele
verden og mange steder i Danmark.

Aktuelle danske udstillinger: 
V Cisternerne på Frederiksberg i
København: 'In is the only way out'.
Soloudstilling til 15. november
V Den Frie i København: Hein og to
andre vindere af Carl Nielsen og Anne
Marie Carl-Nielsens legat. Til 28. oktober

Derudover kan Heins kunst bl.a. ses på: 
Kunsten i Aalborg, Ordrupgaard, Arken,
GeoCenter Møns Klint, Dokk1, Den Blå
Planet, Kgs. Nytorv Metrostation.

26. oktober udkommer børnebogen ’Aya’
af Silke og Jeppe Hein. Og til november
’Når livet blomstrer – Breathe with
Jeppe Hein’ af Finn Janning. Begge på
Strandberg Publishing

25. januar 2019 åbner udstillingen
’Change Yourself' i Politikens Forhal 
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For mig i hvert fald. Men det er rart, og
kroppen bliver varm på en god måde.

Nu skal jeg lægge mig på ryggen og
slappe af med lukkede øjne. Imens slår
han blidt på et par bedeskåle, der holdes
ved mit hoved, over min krop, eller ved
fødderne. Vibrationerne og lyden træn-
ger ind i knoglerne, og så bliver der stil-
le. 

Lyden af et par nøgne fødder og tan-
kerne om mit fl��y hjem trænger sig på,
men i et minut eller mere er jeg blank og
fi��n. 

Da jeg sætter mig op, går Jeppe Hein
over og sætter C.V. Jørgensens ’Costa del
Sol’ på. Han griner. 

Måske har han fået mig til at få det lidt
bedre. 

Der er ikke så meget at snakke om lige
nu. 

På min blok i tasken står der noget,
han sagde i går, da vi talte om hans
kunst, om hvorfor han laver den, som
han gør:

»Nu ved jeg, at jeg har tusindvis – næ-
sten – af kunstværker hængende rundt
omkring i verden, som kommunikerer
med folk. Der er vandpavilloner, hvor
der løber glade mennesker gennem
vandstrålerne i Aalborg, New York og
Amsterdam. Det er derfor, jeg gør det –
min opgave er at skabe livsglæde og me-
re empati i verden. Det er meget banalt,
men det er egentlig det, det hele handler
om. Mere kærlighed. Det må du gerne
skrive med store bogstaver: KÆRLIG-
HED«.
bo.sondergaard@pol.dkFØDE. Køkkenet er hjertet i Jeppe Heins studio i Berlin. Her mødes de 25 ansatte til frokost, og når de henter en kop kaffe og en hjemmebagt småkage.

Foto: Kaveh Rostamhani


