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Ny bog giver et unikt indblik i, hvordan et burnout ændrede den danske billedkunstner Jeppe Heins syn på livet og
kunsten
I 2009 sidder Jeppe Hein i en flyver i 10.000 meters højde, da han
får et angstanfald og ikke kan trække vejret. Efter et år med over 15
udstillinger og utallige rejser siger hans krop simpelthen stop. ”Jeg
måtte lære at trække vejret igen,” fortæller Jeppe Hein i bogen.
Jeppe Hein strøg til tops på den internationale kunstscene, før han
var fyldt 35. Hans værker blev vist på verdens fineste udstillingssteder og solgt til skyhøje priser, og han var indbegrebet af succes
– også i sine egne øjne. Men hans burnout blev et vendepunkt. For
at finde sig selv igen søgte han mod det spirituelle og det religiøse.
Han gik i psykoanalyse, begyndte at dyrke yoga og meditation og
satte sig ind i buddhismens og hinduismens lære.
Forfatter og filosof Finn Janning har været ven med Jeppe Hein,
siden de var helt unge. I bogen følger han på nærmeste hold Jeppe
Heins menneskelige og spirituelle udvikling efter hans burnout og
viser, hvordan den er uløseligt knyttet sammen med hans kunst.
Især hans arbejde med vejrtrækningen får stor indflydelse på hans
værker. Selvom åndedrættet er en individuel og indadvendt handling, formår Jeppe Hein netop gennem sit fokus på vejrtrækningen at tilføje sit værk en mere udadvendt eller fællesmenneskelig
dimension: Hvor værket Breath bestod af glaskugler med kunstnerens ånde, går værket Breathe with Me ud på at inddrage tilskuerne og lade dem male hvert åndedrag med ét langt penselstrøg.
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Undervejs i beretningen om Jeppe Heins spirituelle og kunstneriske
rejse giver Finn Jannings indsigtsfulde analyser en baggrund for
at forstå, hvad der er på spil. Han kommer rundt om filosoffer som
Aristoteles og Kierkegaard, den spirituelle tyske lærer Eckhart Tolle,
forfatterne Albert Camus og Peter Høeg og mange flere, og dermed
bliver bogen en slags filosofisk monografi, som læseren kan bruge til
selv at overveje nogle af livets store spørgsmål. Bogen er illustreret
med Jeppe Heins egne værker.
Om Jeppe Hein
Født i 1974, udlært tømrer og uddannet på Kunstakademiet i København og Frankfurter Städelschule, og har de sidste 20 år haft
utallige udstillinger og projekter verden over. Er gift med Silke, som
han har tre døre sammen med. De bor i Berlin, hvor han også har sit
studio.
Om Finn Janning
Kandidat i filosofi og erhvervsøkonomi fra CBS og ph.d. i praktisk
filosofi 2005. Kandidat i Mindfulness fra Universidad de Zaragoza
i Spanien 2017. Bor i Barcelona sammen med sin kone og deres tre
børn.
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