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3. jun. 2009 [Interview] Den danske kunstner Jeppe Hein sætter
spørgsmålstegn ved vores måde at sanse byen på med
udstillingen SENSE CITY, der åbner på ARoS til efteråret.
KUNSTEN.NU har kigget indenfor i hans studio i Berlin.

BILLEDER
Klik på artiklens billeder for stor
visning
+ VIS ALLE BILLEDER

Af Anna Aslaug Lund
Jeppe Hein viser mig begejstret rundt i sit studio i Berlin. Han
præsenterer mig for folk, demonstrerer dele af rumlige installationer og
viser mig værkstedet, hvor mange af hans værker bliver bygget. Rundt
omkring på hylder og borde står der skitsemodeller af tidligere værker;
en kugle-bane, en spejl-labyrint.

RELATEREDE LINKS
www.jeppehein.net
www.johannkoenig.de
www.nicolaiwallner.com
www.303gallery.com

NYHEDSBREV
FOKUS: I værkstedet

Læs det seneste
nyhedsbrev her
Prøv nyhedsbrevet
Tilmeld dig det gratis
nyhedsbrev og bliv
opdateret om den
aktuelle kunst.
Plus meget mere!
Læs mere

Skitsemodel. Foto: Anna Aslaug Lund

Skitsemodel. Foto: Anna Aslaug
Lund
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Jeppe Hein er kendt for at skabe
kunst, der indbyder til interaktion
og gør beskueren til medskaber af
værket. Den danske kunstner
pendler mellem Berlin og
København, hvor hans familie bor.
Hans kalender er fuld af rejsedage;
i morgen skal han til Paris for at
åbne en udstilling.

FOKUS
Roskilde Festival
09

Kunsten spiller en
væsentlig rolle i
inddragelsen af
publikummet på
Roskilde Festivalen.
KUNSTEN.NU
rapporterer i den
næste uges tid fra
festivalens
mangfoldige
kunstneriske indslag
og tiltag.
Læs mere

Flere fokusserier
KUNSTEN.NU guider
til sommerens
kunstoplevelser
Kunstner i
virkeligheden
I værkstedet
Statens Kunstfond
U-TURN
Alt_Cph 2008
Udstillingsrum for
eksperimenter

13.07.09 14:58

I øjeblikket er der omkring 10
ansatte på Jeppe Heins studio i
Kreuzberg. Nogle af dem arbejder
på hans udstilling, der åbner på
ARoS den 2. oktober 2009.

Skitsemodel. Foto: Anna Aslaug Lund

I værkstedet er en serie reportager
og interviews, der udforsker
processen forud for det vi ser.
Serien er et nøglehul til kunstnerens
værksted, der fokuserer på, hvilke
metoder og ideer forskellige
kunstnere arbejder udfra, og hvilke
redskaber de bruger.
Klik her

LÆS OGSÅ

Sanserne og byen
”Jeg blev inviteret for et par år
siden til at udstille på ARoS.
Gennem de år har projektet
udviklet sig,” fortæller Jeppe Hein.

Vi har sat os ved et langt rødt spisebord i studiets køkken. Uden for
vinduerne kører Berlins gule U-bahn forbi på en højbane over gaderne.
”Vi laver en mindre by af cubes på ARoS; i denne by udstiller vi både
nye og tidligere værker. Normalt er der næsten altid kun en vej at gå,
når du skal se en udstilling. Vi vil gøre det modsatte.
Jeg vil gerne have at hvert enkelt individ laver sin egen vej gennem
udstillingen. Når du går væk derfra, vil du have set nogle værker; andre
værker misser du måske. Det synes jeg, er en vigtig kvalitet; du misser
jo også noget af byen,” pointerer Hein og retter fokuset mod den
kropslige dimension i sine værker:

HAPPY BIRTHDAY, My
Way

2. jun. 2009 [Reportage] Hvad sker
der, når man slipper ni prominente
kunstnere løs som kuratorer?
KUNSTEN.NU har besøgt ARoS'
fødselsdagsudstilling. Læs mere

LÆS OGSÅ

”Mine værker handler om at bemærke sine sanser, og om at bruge de
sanser, som ikke kun er den visuelle. Med udstillingen SENSE CITY vil
jeg gerne stille spørgsmål til din måde at se på, til din måde at sanse
byen på.”

Politisk kunst
Østeuropæisk kunst

Glimt ind i
kedsomheden

Machine-RAUM

7. maj. 2009 [Anmeldelse] På
udstillingen Glimt fra Storbyen af
Lars Arrhenius bliver det kedelige
ganget med tre, så det kedelige
faktisk går hen og bliver en lille
smule underholdende. Læs mere

Street Art / Graffiti

Jeppe Hein: Changing Neon Sculpture, 2006.
Courtesy: Johann König, Berlin and 303
Gallery, New York. Foto: Anders Sune Berg

Jeppe Hein: Distance, 2004. Courtesy:
Johann König, Berlin and 303 Gallery,
New York. Foto: Simon Ladefoged

Samarbejdet
”Jeg får i høj grad inspiration af at
arbejde sammen med andre
mennesker. Meget af strukturen i
studioet handler om at være social.
Vi spiser for eksempel ofte
aftensmad sammen her i
køkkenet,” fortæller Jeppe Hein.
”Alle er med til at komme med
idéer, fordi de kender mig. Når vi
brainstormer sammen, siger de
deres mening; det er vigtigt,”
understreger han.
Kroppen, rummet og byen
En af de personer, der har været
med til at udvikle udstillingen på
ARoS sammen med Hein er
arkitekten Emilie Bergrem.
Jeppe Hein: 360° Illusion III, 2007.
Courtesy: Johann König, Berlin and 303
Gallery, New York. Foto: Stephan
Brimberg

LÆS OGSÅ

Hightech-fornøjelser
med menneskeligt
ansigt

12. feb. 2009 [Anmeldelse] Enter
Action er underholdende! Men bliver
man klogere på den digitale nutid?
Læs mere

LÆS OGSÅ

"Jeg startede arbejdsprocessen
med at kigge på Jeppe Heins kunst
og på den verden, som den
foreslår. Samtidig besøgte vi ARoS
og undsøgte hvilke krav bygningen

stiller," forklarer Bergrem.
I begyndelsen var der meget research: Indsamling af udklip, skitser,
billeder, bykort og noter, der omhandlede udvekslingen mellem kroppen,
rummet og byen.
"Disse løse ideer kom i spil og blev konkretiseret til en struktur gennem
samtaler med Jeppe Hein, ingeniøren Stephan Brimberg, Wiebke

http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?jeppe+hein%2C+aros%2C+berlin%2C+sense+city

Museumspolitisk
territorialafpisning eller
Erik A. Frandsen over
det hele
16. okt. 2008 [Anmeldelse] Der er
saft og kraft i Erik A. Frandsens
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Petersen og Stephan Babendererde," forklarer hun.

saft og kraft i Erik A. Frandsens
udstilling, der også virker som et
strategisk træk fra ARoS' side. Læs
mere

LÆS OGSÅ

Hjælp, den bevæger sig
Wiebke Petersen. Foto: Anna Aslaug Lund

Praksis og teori
Wiebke Petersen og Stephan Babendererde er begge uddannede
kunsthistorikere og har arbejdet for Jeppe Hein i mange år.

6. okt. 2008 [Nyhed] På tirsdag den
7. oktober kan publikum møde Jeppe
Hein til åbent kunstakademi på
Nordjyllands Kunstmuseum. Læs
mere

LÆS OGSÅ

Wiebke Petersen har fra begyndelsen været involveret i diskussionerne
om projektet for ARoS.
”Jeg har koordineret processen, planlagt workshops og sørget for
kommunikation mellem de forskellige folk, der arbejder på projektet.
Derudover har jeg også været med til at skitsere og bygge modeller
sammen med de andre på studioet,” fortæller hun.
Wiebke Petersen fortsætter: ”For Stephan Babendererde og mig, der er
uddannet kunsthistorikere, er det utrolig spændende at være en del af
den praktiske proces, hvor et kunstværk bliver til og udvikler sig.
Samtidig kan vi med vores mere teoretiske baggrund bidrage med
mange referencer; vi lærer allesammen af hinandens viden og
erfaringer.”

Er kulturel byudvikling
bare en trend?

1. okt. 2008 [Reportage] Superflex
stod for konferencedesignet, og
Jeppe Hein talte på Køge Kommunes
konference om byudvikling. Læs
mere

LÆS OGSÅ

Når virkeligheden gøres
usikker
Stephan Brimberg (tv) og Stephan Babendererde (th). Foto: Anna Aslaug Lund

Frugtbare forskelle
Stephan Babendererde er studio director. Han fungerer ofte som leddet
mellem Jeppe Hein og resten af studioet. Det er også ham, der
forhandler kontrakter og tager sig af studioets økonomi.

30. sep. 2008 [Anmeldelse] Den
syrede kæmpeudstilling Reality
Check imponerer på Statens
Museum for Kunst. Læs mere

LÆS OGSÅ

“Det er meget frugtbart at samle folk med forskellige baggrunde, der
kan inspirere og supplere hinanden. De fordelte roller på studioet
betyder, at vi kan udføre flere projekter, fordi vi kan arbejde mere
fokuseret og koncentreret på vores arbejdsområde. Alles arbejde er
vigtigt; hvis der er én, der ikke gør sit arbejde godt, påvirker det resten
af studioet,” understreger han.
Konstruktion og idé
Studioets ingeniør og
værkstedsleder Stephan Brimberg
sidder foran sin computer og tegner
på en trappekonstruktion til
udstillingen på ARoS.
”Jeg er involveret, når konceptet til
et projekt bliver udviklet, for at
finde ud af, hvad der er teknisk
muligt. I samarbejde med Jeppe
Hein undersøger jeg, hvordan
konstruktionen af et værk bedst
kan komme til at hænge sammen
med idéen.”
Et smil
Jeppe Heins legende, åbne og
nysgerrige måde at arbejde

http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?jeppe+hein%2C+aros%2C+berlin%2C+sense+city

Virkelighedens verden

24. sep. 2008 [Omtale] Reality
Check er en udstilling, der tjekker
kunstens virkeligheder, mens
kunsten tjekker vores. Læs mere

LÆS OGSÅ

Samtidskunsten i
Seite 3 von 5

Jeppe Hein bygger sansernes by - KUNSTEN.NU

13.07.09 14:58

sammen med andre folk afspejler
sig også i værkerne, der skaber
uventede møder mellem
Jeppe Hein: Modified Social Benches 1-10, mennesker.
2005. Courtesy: Johann König, Berlin and
”Jeg vil gerne få fat i mange
303 Gallery, New York. Foto: T. Kaare
Smith
forskellige generationer og fange

deres opmærksomhed med min
kunst. Pensionister, kunstkritikkere, smarte designfolk, teenagere.
Værkerne skal kunne kommunikere på forskellige niveauer, de skal
kunne give alle slags mennesker en oplevelse; og et smil måske,” smiler
han.

Samtidskunsten i
perspektiv

8. maj. 2008 [Nyhed] Karriere
indbyder til artist talk, hvor Dan
Graham møder Annette Østerby,
Toke Lykkeberg og Jeppe Hein. Læs
mere

LÆS OGSÅ

Fakta:
Jeppe Hein er født i 1974. Han bor og arbejder i Berlin og København
og er uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi mellem 1997
og 2003 og Städel Hochscule für Bildende Künste i Frankfurt mellem
1999 og 2000.
Udvalgte soloudstillinger:
Contemporary Art Gallery, Vancouver; Carré d’Art, Musée d’art
contemporain de Nîmes; The Curve, Barbican Centre, London; Sculpture
Center, New York og Espace 315, Centre Georges Pompidou Paris..
Udvalgte gruppeudstillinger:
Tate Liverpool; Art Sonje Center, Seoul, Korea; Tate Modern, London;
MOCA, Los Angeles og 50th Biennale di Venezia.

Kødbyens Karrierebar

6. feb. 2008 [Anmeldelse] Karriere
på Flæsketorvet i Kbh. V byder på
verdensklassekunst og sjove dage og
nætter i byen. Læs mere

LÆS OGSÅ

I 2008 åbnede Jeppe Hein Karriere Bar på Flæsketorvet i København
sammen med sin søster Lærke Hein.
Annonce:

Just Use It! på
Nordjyllands
Kunstmuseum

18. jul. 2007 [Reportage] På
Nordjyllands Kunstmuseum vendes
der i øjeblikket op og ned på det
traditionelle værk-beskuer forhold.
Læs mere

Kommentarer (1)
04/06/2009 by J.Kjærgaard
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Ser meget frem til at "gå en tur i byen"....
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BILLEDSERIER

NYHEDER

MEST LÆSTE

13. jul: Skattejagt på Vesterbro
9. jul: Globalisering under lup i
Århus
5. jul: Dogmekunst på sydhavsøerne
3. jul: Dronningen uddeler kunstpris
på 2,1 millioner
3. jul: Ny leder på Museet for
Samtidskunst i Roskilde
Form bliver til undervejs, som et talt
sprog - Mindeudstilling om Ib Braase

2. jul: Kunsthallen Brandts’
publikumspris går til fotoserie.

Anmeldelse: Sympatisk, tidløs og
tandløs

Stemningsbilleder fra Roskilde

2. jul: Kunstnere gentænker
klimadebatten

Billedserie: Stemningsbilleder fra
Roskilde

1. jul: Hval-i-kopteren er landet påny!

Reportage: Sommerens
kunstoplevelser

1. jul: Torpedoangreb på superligaen

Anmeldelse: Venter afgrunden efter
afgang fra et dansk kunstakademi?

This Title is an Artwork of Mine:
Tanketransport på Overgaden
Madforgiftning, flyvefisk og
kulturkanoner

30. jun: Statens Kunstfonds Open
Call #2

Skæv ventetid i Koh-i-noor
Pastiche i Sølyst slotspark
Vestjysk stemning på Møstings Hus
80X80 knaldperler i Sønderborg
+ FLERE BILLEDSERIER

29. jun: Sculpture by the Sea gir'
baghjul til danske kunstmuseer

Interview: Hornsleth er ankommet
på Roskilde med en cocktail af
stjernestøv og blod

26. jun: KUNSTEN.NU på årets
Roskilde Festival

Anmeldelse: Når kunsten tager fra
dig og giver til sig selv

+ FLERE NYHEDER

Nyhed: Ny leder på Museet for
Samtidskunst i Roskilde
Interview: Starbird er landet på
Roskilde Festival
+ FLERE ARTIKLER

ANMELDELSER

REPORTAGER

INTERVIEWS

Sommerens kunstoplevelser
Jonas Hvid Søndergaard tur/retur?

Vi bygger en storby på Roskilde
festival!

Pludselig fatter jeg en Pind!

Max hårdt arbejde!

Lydens visualitet

Hornsleth er ankommet på Roskilde
med en cocktail af stjernestøv og
blod

Roskilde: En hær af røde lygter,
pingviner, frøbomber og statements

Starbird er landet på Roskilde
Festival

Roskilde: Tør du være en del af
kunsten?

Skadesbegrænsning på Vendsyssel
Kunstmuseum

Sympatisk, tidløs og tandløs

Fra ingenmandsland til urban oase i
New York

Rummets nærvær

Que, Uzi og alle de andre rødder

HAPPY BIRTHDAY, My Way

Filter er ikke normalt

Billeder og ord i Brüxelles

+ FLERE ANMELDELSER

+ FLERE REPORTAGER

Når kunsten tager fra dig og giver til
sig selv
Venter afgrunden efter afgang fra et
dansk kunstakademi?

Alle kan være med!
Jeppe Hein bygger sansernes by
Danske kunstnere: Vi giver ordet til
Palæstina!
Massemorder i Senko Studio
+ FLERE INTERVIEWS
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