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Jeg er uddannet fra det kongelige danske kunstakademi i 
København, og har siden arbejdet primært med rummelige, 
eller skulpturelle, udtryk og projekter.

Et overblik over mit hidtidige værk og information om aktuelle 
udstillinger kan findes på: www.esbenklemann.dk



Ide

Jeg arbejder målrettet på at lave skulpturelle udgaver af 
genstande og bygningselementer ud fra et ønske om at 
udvikle et skulpturelt udtryk der bevæger sig væk fra det 
autonomt genstandsorienterede for i højere grad at blive enautonomt genstandsorienterede, for i højere grad at blive en 
del af sine omgivelser.At inkorporere min kunstneriske 
bearbejdning i almene strukturer som bygningen, broen eller 
betonklodsen etc. og dermed ændre skulpturens rolle og 

åplacering i rummet og banke nye forståelsesrammer sammen 
for publikum.









Om projektet hidtil

Med dette projekt giver jeg et bud på, hvordan man, på en 
meget konkret og direkte måde, kan give det offentlige rum en 
radikal billekunstnerisk omformulering der tilbyder uendeligradikal billekunstnerisk omformulering der tilbyder uendelig 
mange udtryksmuligheder.Beton er billigt, udbredt og besidder 
den nødvendige soliditet. 
Beton har klare æstetiske muligheder i sig, som blot har ligget 
uudnyttet i det kønsløse blokbyggeri som materialet, og i 
særdeleshed betonelementet, har været identifiseret med i 
mange år.Jeg vil bruge min billedkunstneriske indfaldsvinkel til 
at bryde med dette triste regimeat bryde med dette triste regime.
Det har fra starten været min ambition at gennemtænke alle 
aspekter af produktionen for derigennem at kunne realisere 
projekterne i den rette skala, på et overbevisende teknisk 
niveau. Jeg kontaktede derfor Teknologisk Instituts 
betoncenter der besidder en stor viden om materialet. Vi har 
siden indledt et samarbejde om at udvikle nye udtryk i 
materialet hvor jeg er en slags visuel idemand og TI bidragermaterialet, hvor jeg er en slags visuel idemand og TI bidrager 
med teknisk innovation og produktionsfaciliteter.Samarbejdet
har til dato resulteret i to realiserede projekter:Elementer til 
Albani broen i Odense, og et bukket element til Bornholms 
kunstmuseum.











Begge projekter er nu opstillet permanent.
Se også : esbenklemann.dk
Esben Klemann
T : 41193957T : 41193957
M : mail@esbenklemann.dk


