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På en væg i et galleri er et kunstværk. Det 
ser ikke ud af meget. Det er et lille hul. 
Det er kuglerundt, i øjenhøjde og er 
ikke meget større end en to-krone. Man 

skal helt tæt på for at finde mening. Når man 
kigger ind i hullet, ser ens eget øje tilbage på en 
fra et spejl i bunden af hullet.  

»Man kan se meget i et øje. Det første man 
tænker er måske: Jeg skulle have sovet længere 
i nat, men hvis man bliver stående lidt og ser 
på sit øje i stedet for at trække sig tilbage, så 
lærer man lidt om, hvordan man har det. Man 
kan selvfølgelig også bare stå foran et spejl 
derhjemme og se sig selv i øjnene, men hvor tit 
gør man det?« spørger Jeppe Hein. 

Han taler så tæt, at vejrtrækningerne bliver 
abrupte ophold i mundens ordstrøm. Men 
han er også en mand, der har været vant til at 
have travlt. I 2003 afsluttede han sin uddan-
nelse på Det Kongelige Danske Kunstakade-
mi. I dag er han et af dansk nutidskunsts ab-
solut største internationale navne. Jeppe Hein 
er her, der og alle vegne. I morgen modtager 
han som den første dansker en international 
Robert Jacobsen-pris. Hans værker er blevet 
vist i nogle af verdens vigtigste kunstkate-
draler som Centre Pompidou i Paris, MoMA i 
New York og Tate Modern i London. På dansk 
grund udstiller han for tiden på Galleri Nicolai 
Wallner sammen med billedkunsteren Ale-
xander Tovborg, han er med på gruppeudstil-
lingen Treffpunkt: Berlin på Arken, som åbner 
midt i maj, og han skal kuratere et stort kunst-
projekt på Højbro Plads i forbindelse med Co-
penhagen Art Festival til august. Byer, private 
samlere, museer og virksomheder investerer i 
hans værker, som bliver udtænkt og fremstil-
let i hans studio i Berlin, hvor han har 15 men-
nesker på lønningslisten. Og han bliver dagligt 
kontaktet af folk, som vil samarbejde med 
ham.

»Det er en kæmpe drøm at nå frem til det 
sted, hvor jeg er i dag. Jeg har arbejdet hårdt, og 
derfor har det også været vanskeligt for mig at 
sige nej, når folk har henvendt sig til mig. Det 
er faktisk noget af det sværeste, men jeg er ble-
vet rigtig god til det,« siger Jeppe Hein.

DER ER ET FØR  og et efter i Jeppe Heins liv. 
For godt to år siden blev han ramt af et stress-

udløst sammenbrud, som blev et skillepunkt i 
tilværelsen.   

»Jeg var meget syg og måtte trække stik-
ket helt ud i en længere periode. Der var slet 
ingen balance i mit liv. Jeg havde svært ved at 
distancere mig fra mine projekter og sørge for 
at have tid til mig selv og være nærværende i 
de sammenhænge, som jeg befandt mig i. Jeg 
havde haft alt for travlt,« fortæller Jeppe Hein, 
som langsomt gik i gang med at bygge sig selv 
op igen. 

»Det er en livslang proces, og det er selvføl-
gelig hårdt, men når man finder ud af, at man 
skal definere sit liv på ny, så opstår der også en 
kæmpe glæde indeni. Jeg er sindssygt glad for 
at udvikle mig på den måde. Pludselig begyn-
der man at spørge sig selv om alt muligt. Hvor-
for laver jeg kunst? Hvorfor er jeg gift? Hvorfor 
har jeg børn? Hvordan har jeg det virkelig? Jeg 
tror, at rigtig mange mennesker mangler ba-
lance i deres liv, men det er svært at se indefra. 
Og det kræver mod at bryde det hele op for at 
finde ud af, hvad man virkelig gerne vil, og 
hvad der er spild af liv. Måske skal man have 
en ordentligt en over nakken, før man tør gøre 
det,« siger Jeppe Hein.

BORTSET FRA DEN  beskedne størrelse er det 
lille hul i væggen på galleriet et typisk Jeppe 
Hein-værk. Mange af dem kalder på interak-
tion og stiller spørgsmål til beskuerens liv. 
Han har f.eks. lavet lyskunst med tekster som 
»Why are you here and not somewhere else« 
(»Hvorfor er du her og ikke et andet sted«, red.), 
interaktive springvand og bænke, der lang-
somt bevæger sig, mens man sidder på dem. 
Hullet i væggen er en del af udstillingen »Sacra 
Conversazione« på Galleri Nicolai Wallner 
med Jeppe Hein og billedkunstneren Alexan-
der Tovborg. De to kunstneres værker kunne 
næsten ikke være mere forskellige. Alexan-
der Tovborgs malerier er mættede med far-
ver, symboler og deltaljer, mens Jeppe Heins 
skulpturer med spejle er nærmest klinisk 
enkelte. Skulpturerne spejler Alexander Tov-
borgs malerier, rummet og de mennesker, der 
er i det. 

»Mine værker fungerer bedst, når der er en 
masse mennesker omkring dem. Som jeg ser 
det, er betragteren den førende og det vigtig-
ste i rummet. Betragteren er objektet, mens 
kunstværket er subjektet, der spejler betragte-
ren,« forklarer kunstneren. 

Jeppe Hein 2.0  
Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. 
Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen 
med andre kunstnere for at udvikle sit talent.

 H Født i 1974

 H Udlært tømrer og herefter uddannet på 
Det Kongelige Danske Kunstakademi og 
Hochschule für Bildende Künste i Frankfurt 

 H Bor og arbejder i Berlin, hvor han har et 
studio med 15 ansatte 

 H Bliver repræsenteret af Galleri Nicolai Wal-
lner i København, Johann König i Berlin og 
303 Gallery i New York

 H Har baren Karriere i kødbyen sammen 
med sin søster 

 H Gift og far til to piger på tre og seks år

fakta  H

Jeppe Hein
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Selv har han efter stresssammenbruddet 
indtaget pladsen som det altoverskyggende 
objekt i eget liv med stor bevidsthed. Han er 
begyndt at gå lange ture, dyrke yoga og medi-
tere. 

»Meditation handler jo egentlig om at ren-
se hovedet – og at man ikke tænker på noget 
som helst. Et menneske har mellem 60.000 og 
100.000 tanker i løbet af en dag. Så hvis man 
kan stoppe tankestrømmen i et kvarter om 
dagen, bliver man lettet for tusindvis af tan-
ker. Det giver ret meget luft i hverdagen,« siger 
Jeppe Hein. 

Kunstnerens øvrige værktøjer til selvre-
staureringen er en hård prioritering i arbejds-
opgaver og få ugentligt arbejdsdage.

»Jeg er meget mere sammen med mine 
børn, og jeg arbejder på en helt anden måde 
end tidligere. Jeg arbejder færre dage, men 
til gengæld mere intensivt. De dage, hvor jeg 
ikke arbejder, har jeg ingen direkte kontakt 
med mine medarbejdere, gallerister og andre 
samarbejdspartnerne. Men jeg laver ofte no-
get kreativt for mig selv – maler eksempelvis,« 
fortæller kunstneren.

JEPPE HEINS SUCCES  har betydet, at han 
har arbejdet meget med hovedet og knap så 
meget med hænderne. Tidligere lavede han 
ofte en skitse til et projekt og gav den så videre 
til sine medarbejdere, så han selv kunne ka-
ste sig over et nyt projekt – eller haste mod en 
lufthavn for at flyve verden tynd for at mødes 
med kunder og samarbejdspartnere.

»Jeg vidste jo, hvordan materialerne funge-
rede og ville virke. Men nu har jeg fundet ud af, 
at jeg skal tilbage og have hænderne helt ned 
i materialerne igen, så der også opstår tilfæl-
digheder, hvor noget nyt og uventet kommer 
frem,« siger Jeppe Hein, der oprindeligt er ud-
lært som tømrer. 

Han ved ikke helt, hvor mange projekter 
hans studio arbejder med for tiden. 

»For to og et halvt år siden havde jeg helt 
styr på den slags. Dengang handlede det – des-
værre – nærmest mest om hvor mange udstil-
linger, der stod på mit CV. Det må jeg jo ind-
rømme i dag,« siger Jeppe Hein.  

I dag handler det om noget andet. 
»I mange år havde jeg ingen jordforbin-

delse. Nu er jeg ved at lande på jorden og jeg 
bruger meget tid på at finde ud af, hvad der er 
rigtigt sjovt, og hvad der udvikler mig kunst- Ø

F Det er en kæm-
pe drøm at nå 

frem til det sted, 
hvor jeg er i dag. 
Jeg har arbejdet 
hårdt, og derfor 
har det også væ-
ret vanskeligt for 

mig at sige nej, 
når folk har hen-
vendt sig til mig.
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