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Bente Hammershøy 
 

Heidi av Reyni 
 
Heidi av Reyni *1966, den færøskfødte skulptør, udfører uforligne-
lige værker i stentøj og rakubrænding.  
 
Disse skulpturer tager én om hjertet og rammer sam dig ens smi-
lebånd.  
Heidi av Reynis skulpturer er et galleri af troldeag ge mænd som 
sprunget ud af det færøske eld.  
 
Mænd i forskellige, ubændige livsudfoldelser med værk tler, der 
understreger deres ansigts- og kropsudtryk som Hengiven, Til-
freds, Ivrig, Smerte og Genert, hvor l kommer, at de stovte skik-
kelsers øjne fanger ens blik. 
 

 
 

Galleri Brænderigården Horsens 



Det er mænd, hvor alle kropsdele er overdimensionerede med 
stor effekt. Skulpturerne er udstyret med laaaaange arme, store 
udtryksfulde næver og vældige fødder, der står godt fast. Heidi av 
Reyni har desuden forsynet sine skulpturer med store hoveder 
med stærke ansigtstræk, med og uden hue, skaldede eller med 
moderig g frisure, som en hvidbukseklædt, ung mand ses udsty-
ret med. Ellers er mændene - med enkle undtagelser- kun iført 
camouflagebukser, der sidder på dem, som de bedst kan og frimo-
digt bliver hevet på plads – eller ej – med specielle svaj i ryggen. 
Bukserne er med l at sæ e kropssproget i relief. 
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Der er også Heidi av Reynis såkaldte ”bobler,” hvor skulpturernes 
intensitet understreges ved, at her er mandskikkelserne 
”reducerede” l et hoved - og somme der en hånd/fingre - der 
kommer l syne som op fra en slags lukket skål. Det er en udlæng-
sel udtrykt med drama sk indlevelse fra kunstnerens side. Så det 
er keramisk uhyre spændende værker, Heidi av Reyni præsenterer  
i Galleri Brænderigården.   
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2015    Frederikssund Kuns orening 
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  Haldor Topsøe Kuns orening, Lyngby 

2014  Hillerød Kuns orening 

2013  Bramming Egnsmuseum 

  Gammelgaard, Solouds lling 

2012  Årets uds ller, Gammelgaard, Herlev 

2011  Galleri Listagluggin, Thorshavn 

2010  KS, Tistrup  
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Heidi av Reyni er født på Færøerne i 1966, i en 
lille bygd der hedder Eiði. Har siden 1972 været 
bosiddende i Danmark.  

Hun har arbejdet med keramik siden 2004 hvor 
hun studerede på keramikskolen på Dagham-
merskjolds Allé på Østerbro. 
Dér lærte hun de grundlæggende teknikker in-
denfor opbygning med pølseteknik/pladeteknik. 

Siden 2009 har hun arbejdet med figurer/
skulpturer, og laver sine keramiske arbejder på 
et lerværksted hvor hun også arbejder som frivil-
lig raku vejleder for værkstedets brugere. 

Heidi arbejder hovedsageligt med figurer der skal udtrykke en sindsstemning. 
Det er bl.a. mænd hvor hun bruger anatomien, som er forvrænget l at udtryk-
ke den ønskede sindsstemning. De står rå i deres naturlige sorte stentøj, og 
minder os o e om en vi kender eller har set før. 

Derudover er der også små mennesker, fanget i deres eget sinds boble. Nogle 
glade andre sure. Nogle er lfredse, andre kæmper for at bryde ud af sindets 
begrænsninger 

De er udført i raku og kan hænge på væggen. 
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