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Billedkunstneren Jeppe Hein og kulturmanager
Silke Hein udgiver poetisk børnebog, der hylder
livet og forskelligheden
AYA er en kunstnerisk og poetisk børnebog, der handler om,
hvordan man kan overkomme de udfordringer, man møder i livet
– og om hvordan man kan finde sig til rette i verden, selvom man
ikke er helt som alle andre.
I bogen følger man sommerfuglelarven Aya, der kommer lidt skævt
ind i livet. Hun møder heldigvis en venlig bille, der nænsomt hjælper hende på vej. Langsomt kommer hun til hægterne og begynder
at indtage verden i sit eget tempo. Med skærpede sanser oplever
hun sine omgivelser og vokser sig større og større – indtil hun en
dag folder sig ud som en stor smuk sommerfugl.
Den rørende fortælling udspringer af den internationalt anerkendte kunstner Jeppe Heins og Silke Heins ældste datters
vanskelige start på livet, hvor fødselskomplikationer førte til
livsvarigt handicap hos den nyfødte pige. Men sorg følges af omsorg – heldigvis – og med håb, vilje og kærlighed kan man kæmpe
sig gennem den største modgang.
AYA hylder forskelligheden og opfordrer til, at man hviler i sig selv
og griber øjeblikket. Historien bliver levendegjort af Silke og Jeppe
Heins farvestrålende, abstrakte akvareller og collager. AYA er den
første børnebog af Jeppe og Silke Hein.
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Om Jeppe og Silke Hein
Med AYA får læseren et sjældent indblik i en endnu ikke så velkendt side af Jeppe Heins (f. 1974) kunstnerskab. Hein er mest
kendt for sin interaktive og legende installationskunst, men gennem de seneste år er han begyndt at arbejde med akvarel i en mere
spirituel praksis. AYA er baseret på Heins abstrakte akvareller og
collager af kulturmanager Silke Hein (f. 1974). Teksten er skrevet
af børnebogsredaktør Elisabeth Kiertzner i tæt dialog med Jeppe
og Silke Hein.
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”Se!” sagde Aya til billen. Og da de kiggede op, var det,
som om alle farver havde samlet sig og spændt sig ud

over himlen og rundt om jorden i en bue. Det var sommerfuglens farver, og det var jordens og himlens, og de

flimrede og var faste på samme tid. Det var næsten ikke
til at tro. Jo, sagde Aya for sig selv og lukkede øjnene:

Hun nåede slet ikke at spise sin skal eller spinde sin tråd,

Tro på det.

som larver gør, så travlt havde hun med at komme ud.

Og da hun åbnede dem igen, var regnbuen der stadig,

Og nu landede hun, nu tog et tykt, blødt blad imod Ayas

skovens lyde var vendt tilbage, og den blå sommerfugl

krop, og det havde form som et hjerte og foldede sig for-

svævede på himlen.

sigtigt om hende som for at passe på den lille larve, der
var havnet der så pludseligt. Aya gispede efter vejret.

Eller var det den? Aya blev næsten i tvivl, for der var så

”PYYYHHH.” Hun kunne næsten ikke få luft og

mange nu, som dansende prikker på himlen.

måtte ligge helt, helt stille. Lyset, som hun havde

længtes sådan efter, skinnede ind gennem sprækken
i bladet, der foldede sig en smule ud og åbnede for

lydene, der kom imod hende fra alle sider. Men lyset

var skarpt, og lydene var skingre, og Aya kunne ikke
finde hoved eller hale i dem og klemte øjnene helt i

og ønskede, hun kunne lukke ørene. Kunne hun dog
bare trænge ind i ægget igen. Hun krøllede sig helt

sammen og nåede kun at hviske: Skytsengel min, tag

på mig vare … indtil ordene tonede ud, og hun faldt
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i en dyb søvn.

Og Aya slog ørene ud og lyttede, for jo mere hun lyt-

tede, jo mere blev lydene til toner, som blev til en sang,
hun kunne synge, og en dans, hun kunne danse.

Tro på det! hviskede sommerfuglen, og Aya spandt en
tråd, som var luftens musik.

Den blå sommerfugl svævede oven over hende og

hviskede, at hun ikke skulle frygte lydene. ”Slå ørene

”PAS PÅ!” lød pludselig en høj

ud og lyt,” sagde den. ”Den kvækkende lyd er frøerne,

stemme. ”DU LIGGER MIDT PÅ VORES STI!”

der kalder, den tudende lyd er uglerne. Det er ænder-

Aya vågnede med et sæt og spærrede øjnene op. En

nes skræppen, og græshoppernes hvinen, når de gnider

stor myre stirrede på hende med et anklagende blik.

vingerne mod hinanden. Lær dem at kende, så vil du

”Ja, hvis vi ikke kan komme uden om dig, så kravler vi

ikke frygte dem længere.”

hen over dig!” sagde den. ”Og vi har travlt!”

”ÅH!” lød det inde fra kokonen, da en sprække kom

til syne, og igennem sprækken klemte et par fugtige
vinger sig ud, de pressede og masede sig igennem,

og de pumpede og baskede og foldede sig ud og var
stærke og strålende blå.

Tro på det, hviskede Aya til sig selv. Tro på det!
Nu åbnede de andre kokoner sig, en efter en, og luften
var fuld af sommerfugle i alle farver og former. De

dansede og kredsede om hinanden, og Ayas vinger bar
på alt det, hun nu vidste. Hun svævede langsomt,

og hun fløj hurtigt, hun talte stjernerne den første nat
og dansede luftdans til lydene af græshoppernes
hvinen og frøernes kvækken.

På den 7. dag vågnede Aya, da en tung dråbe ramte hende lige
i hovedet. Hun nåede slet ikke at tænke,

at hun var sulten eller tørstig, men hun mærkede,

at morgenlydene var dæmpede og bløde, og nu kom der en

dråbe til og en til, og pludselig var de overalt omkring hende.
Himlen åbnede sig, og regnen silede ned.

”Ahhh,” sukkede bladet, som Aya lå på, og stænglen struttede
af glæde. Og Aya, som havde suget til sig af lyset og mørket
ind over sig og vælte ned over sin krop.
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og lydene og farverne, tog nu også af regnen og lod den skylle

