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Emil Westman Hertzs kunstneriske praksis tager afsæt i et forunder-
ligt univers, der strækker sig over en lang række medier som skulp-
tur, installation, collage og papirarbejde. I materialer som bivoks og 
bjørneklo opbygger han skulpturer og objekter af en yderst særegen 
karakter. Værkerne kommer til at fremstå som en slags ophobninger 
sammensat af ting fra den frie natur og de mere menneskeskabte 
dele af verden. 

PRINSENS HAVE
Med den aktuelle udstilling på Horsens Kunstmuseum, Prinsens Have, 
viser Emil Westman Hertz en overbevisende installation. På gulvet 
tårner en skulpturel installation sig op og hvis man lader øjet gå på 
opdagelse i materialerne ses Emil Westman Hertz foretrukne mate-
rialevalg. 
På gulvet ligger en mand fladt på ryggen, han ligger blandt en række 
mindre skulpturer. På den hvide væg bag ham hænger skelettet fra 
en død fugl. Fuglen er fundet død i Emil Westman Hertz´ have på 
Bornholm. 



EN USTYRLIG PROCES
En række af de skulpturelle former er skabt ud fra en ustyrlig proces, 
hvor den endelige form er blevet skabt af bier i deres bistade. Bierne 
har på den måde sat deres spor i de skulpturelle former, hvilket sam-
men med installationens titel Prinsens Have er med til at understrege 
værkets naturlige karakter. 

SYGELEJE
Horsens Kunstmuseum og Horsens Kunstmuseums Venner har længe 
haft øje på den unge kunstner, hvilket gjorde at museet allerede i 
2011 erhvervede værket Sygeleje fra samme år. Et værk af mate-
rialer som bivoks, træ, plexiglas, ler, gips, parafin, cement, gaze og 
malertape. Med Sygeleje viser Emil Westman Hertz sin fornemmelse 
for formdannelse og æstetik. Et udtryk der går igen i installationen 
Prinsens Have. 

Emil Westman Hertz må i høj grad siges at kunne gå i dialog med de 
allerede eksisterende kunstnere i Horsens Kunstmuseums samlinger, 
på grund af hans enorme materialenysgerrighed. 



KUNSTNERPRISEN 2014
Emil Westman Hertz er kåret som årets kunstner 2014 af Horsens 
Kunstmuseums Venner. Ud over udstillingen Prinsens Have består 
kåringen af et rejselegat på 25.000 kr. gavmildt sponsoreret af Hor-
sens Folkeblads Fond og Familien Hede Nielsens Fond. 

BIOGRAFI
Emil Westman Hertz(f.1978) er født og opvokset på Bornholm. Han 
er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi 2002-2008, 
MauMaus School of Fine Arts, Lissabon, i 2007. Han har desuden fra 
1999-2000 studeret eskimologi på Københavns Universitet og taget 
uddannelse som ubefaren skibsassistent på Georg Stage 1999. Emil 
Westman Hertz’ værker er repræsenteret i samlingerne på ARKEN, 
Kunstmuseet i Tønder - Museum Sønderjylland, Horsens Kunstmu-
seum, Bornholms Kunstmuseum samt Magasin 3 i Stockholm.

Det er muligt at se mere om udstillingen på:
www.horsenskunstmuseum.dk eller på www.facebook.com/horsens-
kunstmuseum 


