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Når livet blomstrer Finn Janning Hent PDF Forlaget skriver: 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. Mens Jeppe øver sig i at være til stede og i at vise selvomsorg for
at kunne give og modtage kærlighed, formes hans kunstneriske ambition om at hjælpe andre med den samme

proces.
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