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En lysende sortseer
Velkommen til en verden af Nex. Her mødes digtet og maleriet. Her  
handler det om følelser, filosofi og frihed. Men også om kunst, klarsyn og 
kærlighed. Nogle mennesker udtrykker sig helst med ord, mens andre 
bedre kan udtrykke sig gennem billeder. Jens Nex kan begge dele. Han 
skriver underfundig poesi og maler smukke billeder. I de senere år har 
han i sine værker fået digtet og maleriet til at mødes på samme lærred, 
hvor de understøtter og komplimenterer hinanden og sammen skaber et 
fælles kunstværk.

Hver måned fylder billedkunstner og avistegner Jens Nex en tyk notesbog 
med tætskrevne sider. Han har brug for at fortælle nogle vigtige ting til 
sig selv, siger han. Ordene bruger han, når han skal sætte poesi på sine 
malerier. “Ordmalerierne” fik han på et tidspunkt lyst til at dele med 
andre. Det blev læserne af Århus Stiftstidende, da Nex for tre år siden 
introducerede sin Mandagsnex, der, som navnet siger, kommer i avisen en 
gang om ugen. Fuldstændig uafhængig af avisens nyheder eller temaer. 
Udelukkende ord og billeder fra Nex’ egen indre verden.

Avisens læsere har fra begyndelsen taget Mandagsnex til sig. Læserne  
kan bruge ordene og billederne til noget i deres eget liv. Mange fortæller, 
at de klipper en Mandagsnex ud af avisen på en dag, hvor Nex’ indre liv 
krydser klinger med deres eget, og poesien rammer dybe følelser og sætter 
ting på plads. Og mens avisen allerede er forældet få timer efter den er 
trykt, lever Mandagsnex en længere periode, hvor den hænger lysende i 
hjemmet og minder beskueren om eksistentielle værdier eller bekræfter os 



5

i, at livet trods nedture, problemer eller modgang alligevel er smukt, og at 
det er værd at være til.

Det er derfor, jeg kalder Jens Nex for en lysende sortseer. For nok er han 
en smule indadvendt, og han fokuserer ofte på tilværelsens mørke sider 
og de indre dæmoner, vi alle slæber rundt på. Men Nex er samtidig så 
fuld af livskraft og så fokuseret på det væsentlige her i tilværelsen, at jeg 
ikke tøver med at kalde ham en meget modig mand. Han er nemlig ikke 
bange for at være sårbar og følsom. Det giver ofte mentale tæsk i en  
verden, hvor klicheer, banaliteter og overfladiske betragtninger ind  
imellem står i kø for at komme til. Men styrken er, at Nex hæver sig over 
middelmådigheden og tør udtrykke det, som andre undertrykker eller 
ikke er i stand til at sætte ord og billeder på.

Jens Nex er ikke til ligegyldig smalltalk. I stedet er han til personlige og 
eksistentielle samtaler og fordybelse hjemme i sit atelier. Og hans  
personlige drive og kunst nerisk engagement kommer os alle til gode. 
Uanset om han tegner en grafik til en historie, udfører en satirisk tegning 
til avisen, maler et billede til en udstilling eller skriver sine indre tanker 
ned i sin notesbog, så gør han det fuldt og helt. Han springer aldrig over, 
hvor gærdet er lavest.

Selv kalder Jens Nex sig for et afkrogsmenneske. Han siger, at han trives 
bedst langt væk fra andre mennesker, og at det er derfor han bor på  
landet, i en afkrog af den moderne verden. Inde i byen tager han altid 
sidegaderne og undgår Strøget med al dens larm og alt for mange  
mennesker. Derfor havde han det også svært i skolen. “Gud findes ikke i 
en skolegård”, siger Jens Nex og betegner de 10 år i folkeskolen som et 
rent helvede af mobning og ondskab. Et helvede, hvor han selv var nødt 
til at blive en djævel for at overleve.
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Efter folkeskolen flygtede Nex ud på havet som erhvervsfisker og i denne 
afkrog af verden var han en tilfreds mand. Der var ingen mobning og 
ingen ondskab. Kun hårdt arbejde. Til gengæld havde han sin første  
succes. Jens Nex er nemlig en dygtig fisker. Det har han heller ikke fra 
fremmede. Hans far var fiskeskipper. 

Nex forlod dog fiskekutteren for at begynde at tegne og male, og han tog 
en uddannelse fra Danmarks Designskole i København. Herefter slog han 
igennem som billedkunstner, men traf på et tidspunkt et afgørende og  
vigtigt valg i sit liv. Han droppede et bohemeagtig liv som fri kunstner og 
valgte familie, forsørgerpligt og fast arbejde som primære holdepunkter i 
sit liv. Men hans kunstneriske sjæl er intakt, og han har formået at være 
familiefar, forsørger, lønarbejder og samtidig blive ved med at være en 
skabende kunstner.

Velkommen til en verden af Nex. Åbn for sanserne og træd indenfor.

 Per H. Jacobsen
 Århus 2011
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