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Af Annette Lindroos KUnsthistoriKer

Vor medarbejder mødte Jasper Sebastian Stürup, 
lige før afrejse til New York, hvor han skulle præ-
sentere små unikke kunstprojekter i bogform

AL: Du er på vej til New York for at deltage i ”The New 
York Art Book Fair”. På kunstbogmessen er du repræsenteret 
med dit eget forlag ”Fluens Forlag”, som udelukkende publi-
cerer dine egne kunstnerbøger, primært med tegninger. Hvor-
for udgiver du disse bogobjekter på eget forlag?

JSS: Til at begynde med tænkte jeg slet ikke over, at 
jeg skulle have et forlag, så jeg trykte dem bare. Jeg kendte 
heller ikke genren med ”Artists Books”. Det var noget med 
bare at gå i gang med det, man havde lyst til. Den nemmeste 
måde var ikke at involvere andre. Så finder man hurtigt ud af, 
at man har en vis frihed til at gøre præcis hvad man vil inden-
for nogle økonomiske rammer. Ud over Jesper Fabricius, der 
har ”Pist Protta” og ”Space Poetry”, var der ingen tradition for 
at lave den slags bøger i Danmark. Så hvis man ikke gør det 
selv, så bliver de ikke lavet.

AL:  I et interview for nogle år siden forklarer du nogle 
af dine tegninger af diamanter med, at hvis man ikke har råd 

til at købe diamanter, ja så må man tegne dem selv. Har det 
også været med i dine overvejelser, at dit forlag repræsente-
rer en alternativ kunstinstitutionel tankegang, hvor du i stedet 
for at vente på at få dine ting udgivet andre steder, vælger af 
blive din egen kurator, forlægger og formidler?

JSS: I 1989 var jeg i New York, hvor jeg besøgte Keith 
Harrings ”Pop-Shop”. Hans idé med den butik var, at han ville 
lave nogle objekter som folk havde råd til. Man kunne også 
erhverve et sæt tryk, som var signeret ligesom alle de andre 
serier, men de kostede bare noget andet. Jeg kunne godt lide 
idéen om, at du får et kunstværk. Stort set alle mine kunstner-
bøger er med værker lavet specifikt til bøgerne, så de frem-
står som  kunstværker. Prismæssigt koster de fra en tier til et 
par hundrede kroner. Hvis man kan lide dem, kan man få dem 
med hjem uden at tænke over prisen og så har man en rigtig 
ting. Det er det, der er hovedtanken. 

AL: Mange af dine kunstnerbøger er i lommebogsformat. 

Tegningen 
ligger som et
hovedspor 
i arbejdet

Interview

Det lille lækre format skaber på det formelle plan en intimitet 
mellem værket og ’læseren’. Man kan tage det med sig over-
alt - i håndtasken, i inderlommen – tage det frem og bladre 
lidt i det i en ledig stund. Også indholdsmæssigt og tematisk 
kredser dine tegninger, som er dit foretrukne medie, om 
intime og personnære relationer koblet med fragmenter fra 
naturen, dyreverdenen og med referencer til musik. Hvordan 
komponerer du de forskellige lag? 

JSS: Tænker du sådan helt praktisk?
AL: Nej, jeg tænker nok mere idémæssigt på rækken af 

fænomener, man ikke umiddelbart forbinder med hinanden.
JSS: Jeg arbejder med de temaer, der fascinerer mig. 

Det er mit helt klare udgangspunkt i alt, hvad jeg laver. Det er 
det, der er tættest på mig på en eller anden måde. Det er mu-
sikken og det er relationerne til andre folk. Alting griber ind i 
hinanden. Jeg har ikke nogen plan, når jeg går i gang. Når jeg 
begynder på en tegning ved jeg ikke, hvor den skal hen. Jeg 
har nogle fragmenter, som jeg er interesseret i lige nu og så 
giver de en naturlig forlængelse til det næste. Det er et forløb, 
der kommer af sig selv. Ikke at man sidder der fuldstændig 
bevidstløs, for man ved jo godt, hvad man laver. Det er bare 
ikke planlagt på den måde.

AL: Arbejder du spontant?
JSS: Ja, det er meget spontant. Jeg har nogle temaer, 

som kører over tid. Musikken er en af de ting, som har fulgt 
mig meget længe. Nogle ting er der et stykke tid og så for-
svinder de igen og engang imellem bliver de taget op igen. 
Nogle gange kommer de aldrig tilbage. 

AL: Laver du mange skitser når de tegner?
JSS: Jeg laver aldrig skitser. En tegning er en tegning. 

Hvis det skal gentages, så dør det. Det synes jeg ikke er inte-
ressant. Det skal også være interessant for mig at arbejde.  

AL: Nej, når du tegner med den fine tuschpen er der in-
gen fortrydelsesret i forhold til fx maleriet.

JSS: Nej, og det kan jeg godt lide. Nogle fejl er okay og 
de generer mig ikke og så er der andre fejl der gør, at tegnin-
gen ryger ud. 

AL: Dine tegninger er kendetegnet ved en udpræget stram 
og til tider lidt urolig streg mellem figurativitet og abstraktion. 
På det tomme hvide papir træder menneskeskildringerne frem, 
dog reduceret til rene konturer uden egentlige ansigtstræk. På 
trods af at du nedtoner enhver detaljerigdom rummer tegnin-
gerne præcis de informationer, der skal være tilstede for at læ-
seren opnår en form for afkodning. Hvordan arbejder du med 
den hårfine balance mellem opløsning og narrativitet? 

JSS: Jeg forsøger at filtrere det absolut nødvendige fra i 
forhold til, hvad det er den her fortælling eller billede skal in-
deholde. Da jeg startede med fjerne ansigterne var det fordi, 
jeg ville have at det var kroppen fx armenes bevægelser som 
giver den her fortælling, i stedet for et ansigt hvor folk med 
samme kigger og tænker ”okay, vedkommende er i det her 
humør”. Man behøver i princippet næsten ikke at se resten.

AL: Så du synes at detaljerede ansigtstræk er meget sty-
rende for hvordan man modtager det?

JSS: Ja, det er det man aflæser først. Det er også sådan 
vi aflæser hinanden. Jeg synes det var interessant at fjerne 
det og se hvad sker der så. Nogle synes, at det er meget 
uhyggeligt, men det er slet ikke min intention. Jeg er begyndt 
at snige ansigtstræk ind i tegningerne igen og bruger flere de-
taljer end jeg har gjort længe. Det er ved at bevæge sig hen 
mod noget andet.
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For yderligere information se kunstnerens 
hjemmeside på: www.iamonlysleeping.dk
Jasper Sebastian Stürup er repræsenteret på: Gal-
leri Susanne Ottesen, Gothersgade 49, 1123 Kbk. K. 
www.susanneottesen.dk

Kommende projekter
· Bogforum. Fluens Forlag er repræsenteret som en 
del af Hurricane Publishing. 16-18. november 2007.

· Tegninger til børnebogen “Metilies underjordiske 
rejse” af Kamilla Hega Holst vises i vinduet ved ”Kon-
toret for undergrundsanliggender”,  Langebrogade 21 
st. th. 2300 København S. 6 oktober – 18. november 
2007. Bogen udkommer 15. oktober.

· Soloudstilling ”today we escape” på Horsens Kunst-
museum. 19. januar – 24. marts 2008. Deltager med 
ca. 20 store filmtegninger og videoen ”Everybody 
Cares, Everybody Understands”. 

· Gruppeudstilling af kunstnere fra SIX. Det er den an-
den udstilling af SIX. SIX består af: Jasper Sebastian 
Stürup, David Bouob, Berta Jayo, Yoshiaji Kaihatsu, 
Marlena Kudlicka og Joao Simoes. Centro Cultural 
de Caja Cantabria. Santander. Spain 20. februar – 6 
april 2008. 

· Gruppeudstilling ”People and Places”, Charlotte 
Fogh Contemporary, Århus. 29 februar 2008.

· Soloudstilling på Galeri MøllerWitt, Århus. Novem-
ber 2008. en anden energi end en sovende puls. Ud over at være titlen 

på en af dine udstillinger og kunstnerbøger fra 2004, hvad 
refererer det statement til? 

JSS: Da jeg skulle lave min hjemmeside kunne jeg ikke 
skrive Stürup med ü og jeg havde ikke lyst til at stave mit 
navn forkert, det vil jeg lade andre om. På det tidspunkt la-
vede jeg en udstilling ”I a’m only sleeping”, som er titlen på et 
Beatlesnummer, hvor John Lennon synger om, hvordan han 
ligger og drømmer hele dagen og flyder mod strømmen op ad 
åen. Den fornemmelse sangen beskriver, synes jeg er fanta-
stisk. Der er ikke noget federe end søndage i sengen, hvor 
solen bare stråler ind på en og man laver ingenting. Selvom 
jeg er produktiv, så kan jeg godt finde ud af det andet. 

AL: Til november udkommer børnebogsprojektet “Meti-
lies underjordiske rejse” med dine tegninger og tekster af 
forfatteren Kamilla Hega Holst. Tegningerne udstilles 
i vinduet ved ”Kontoret for undergrundsanliggender” 
på Amager. Fortæl lidt om projektet?

JSS: Bogen udkommer faktisk UDEN mine 
tegninger. Det er det, som er hele pointen bag udstil-
lingen. Jeg lavede tegningerne til Kamillas bog tilbage 
i 2005. Hun præsenterede projektet for Gyldendal, men de 
syntes, at tegningerne var alt for uhyggelige. Det er egentlig 
meget sjovt, fordi hele børnebogstraditionen har ændret sig 
til at være mere nuttede end nogensinde. Hvis man kigger på 
bøgerne fra 1950 érne, så er børn ikke helt så bange. Jeg tror, 
at det er dem, der sidder på kontoret, der er bange og ikke 
børnene, men det er så noget helt andet, ha, ha. I hvert fald 

blev de dømt for uhyggelige. Nu udkommer bogen så med et 
nyt omslag og uden mine illustrationer. Kamilla synes, at det 
var sjovt at vise mine tegninger, så jeg fandt dem frem og vi 
laver en udstilling i vinduet med ca. 25 tegninger. 

AL: Dine helt nye tegninger, som du viste på Galleri Su-
sanne Ottesens stand på Art Copenhagen for nylig, er mere 
koloristiske end tidligere. På hvilken måde? 

JSS: Jeg har før arbejdet med farver, men hovedsageligt 
med max et par farver ad gangen. Nu bruger jeg flere farver 
på samme tid og med en mere malerisk tilgang end tidligere, 
der var mere grafisk i sit udtryk. 

AL: Du flytter permanent til New York til foråret. Hvad 
skal du lave derovre?

JSS: Hovedsagen er bare, at jeg har lyst til at bo i New 
York. Det er en fuldstændig fantastisk by. Kunstnerisk synes 
jeg, at det er den mest interessante by overhovedet. Det er 
der, jeg har lyst til at være.

>> AL: Man ved ikke rigtig om det er på vej til at forsvinde 
helt eller om det er på vej til at blive mere detaljeret. En lidt 
udefinerbar tilstand.

JSS: Det er nok en tilstand, som jeg nemt kan identificere 
mig med. Jeg hader selv ting, der er blevet tygget for folk. 
Tegningen skal stadigvæk være åben, så jeg selv synes den 
er interessant. Hvis jeg keder mig, keder alle sig, når de kig-
ger på det. Det skal ikke laves helt færdigt, man skal stoppe 
det rigtige sted. Og så er det selvfølgelig en færdig tegning, 
men man kunne også have fortsat og forklaret noget mere og 
lagt flere lag ind. Jeg skal stoppe et sted, hvor der stadig er 
åbninger for mig. Det er måske derfor reduktionen virker, fordi 
der er plads til at du selv kan lægge til. Det gør alle jo allige-
vel, når de kigger på ting.

AL: Du eksperimenterer også med andre medier fx vi-
deo, små bordobjekter, fotografier, tegninger på T-shirts og på 
monokrome spejlfolier. Er du bange for at låse dig selv fast i 
en bestemt genre? 

JSS: Generelt har det sådan, at jeg skal synes det er 
sjovt at arbejde. Er der nogle ting jeg har brug for at lave i et 
andet medie, så gør jeg det. Jeg er ikke mediefascist, men 
jeg elsker tegningen. Den ligger som et hovedspor. Jeg sprin-
ger lidt frem og tilbage og føler mig ikke fængslet. Det er i 
virkeligheden en frihed og ikke en angst. Der kommer flere vi-
deoer, mere foto det næste stykke tid og på et tidspunkt kom-
mer der også skulpturer igen. Der ligger flere ting og ulmer.  

AL: I mange af dine tegninger virker det som om, at du 
dyrker det morbide i form af skeletter, kranier og knogler. Er 
det en form for moderne vanitasfremstilling – altså ideen om 
at livet er forgængeligt?

JSS: Ja, det er det helt klart. Ingen tvivl om det.
AL: Din hjemmeside hedder ”I´am only sleeping” (www.

imonlysleeping.dk), men din kunstneriske aktivitet vidner om 
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