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BETONBARRIERER ESBEN KLEMANN

BETONBARRIERER
EN SPEKULATIV OBSTRUKTION

Esben Klemanns arbejde med beton strækker sig tilbage til 2003. 
Ligeledes har projektet Betonbarrierer, som består af skulpturelt 
bearbejdede betonklodser, taget form siden 2007. Skulpturerne 
er alle skabt med den intention, at de skal opleves i det offentlige 
rum, hvor betonmaterialet ellers oftest mødes i funktionsbestemte 
udformninger. Men trods betonens relation til det funktionelle, 
der som udgangspunkt kan ses som billedkunstens direkte 
modsætning, findes der et frirum i materialet, hvor både materielle 
kvaliteter og menneskelige aflæsningsforhold kan blive undersøgt.   

Den trettenårige værkserie, som stadig er i proces, kortlægger 
en udviklingshistorie i Klemanns virke. De mere simple 
skulpturelle indgreb har udviklet sig til dramatiske draperinger og 
gennemhulninger, der i forøget grad sætter spørgsmålstegn ved 
både betonens egenskaber samt vores forudindtaget forståelser af 
materialet. 
Som mennesker kender vi betonelementer fra både arkitekturen 
samt bymiljøer, og vi er vant til at aflæse dem som rent praktiske 
foranstaltninger, der inddeler og afspærrer. Og netop dette 
aflæsningsforhold er en vigtig pointe i Klemanns praksis, da den 
skulpturelle bearbejdning herved skaber en uventet oplevelse 
for beskueren. Den nysgerrighed og forundring, som et sådant 
uforberedt møde med et skulpturelt udtryk fremkalder, kan give 
publikum en radikal anderledes og nærværende erfaring med 
kunsten, som kan bane vej for en ny indførelse i det, som værket 
kommunikerer. 

Projektet Betonbarrierer skaber en stedsspecifik oplevelse, der 
potentielt kan gøre os mere opmærksomme på vores umiddelbare 
omgivelser samt de fysiske forhold, som vi som mennesker 
skaber for os selv i vores samfund. Det abstrakte formsprog som 
skulpturrækken demonstrerer, kan ses som noget, der er vokset 
ud af vores virkelighed som modspil til samtidens ensrettede og 
konventionelle strukturer. Og her peger Klemanns skulpturelle 
arbejder os i retning af en mangfoldighed, som er vigtig at 
fremhæve i kunsten og at illustrere i det offentlige rum, hvor vi alle 
færdes. 

Anne Thomasen
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BETONBARRIERE, 2020 
245 x 80 x 60 cm, beton
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BETONBARRIERE, 2007
140 x 30 x 15 cm, beton
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– ET INTERVIEW MED KUNSTNER ESBEN KLEMANN 

Jeg møder Esben Klemann i hans atelier på Fabrikken for Kunst 
og Design. Det er en dag midt mellem sommer og efterår, og 
ovenlysvinduerne bader det gamle hospitalsvaskeri i et lyseblåt 
skær. Der bores og bankes, overvejes og diskuteres blandt 
kolleger.
Vi sidder i den store hal og drikker kaffe blandt støbeforme i 
træ og flamingo. Nogle af dem indeholder værker, der skal til 
Ofelia Plads, den største af dem skal til Bornholm senere på året 
fortæller Esben.

Jeg tænder mikrofonen og spørger, om han vil starte med at 
fortælle lidt om, hvad der skal ske på Ofelia Plads.

EK På Ofelia Plads kommer der til at stå omkring syv 
afspærringsklodser i beton. De har samme grundform som de 
afspærringsklodser, man normalt ser i det offentlige rum - rundt 
omkring vejarbejde osv. Jeg har bearbejdet dem og givet dem 
relief. Det synes jeg var en oplagt skulpturel ting at gøre. 

NBS Så det er med et kunstnerisk udgangspunkt i noget, der 
allerede eksisterer i byen?

EK Ja, det gælder faktisk for alle de ting, jeg laver. Det er den 
samme indgangsvinkel. Ved at lave kopier af genstande, som folk 
kender i forvejen  - at lave en mutation i dem - så håber jeg på, at 
folk ikke rigtig ved, hvad det er de ser på til at starte med. Måske 
de regner det ud forholdsvis hurtigt, men de når at undre sig en 
lille smule. Og hvis jeg kan opnå det, så synes jeg, det er rigtig 
fedt. Ja, og så er der lige det her med - som altid er en udfordring 
i det offentlige rum - at få tingene til at blende ind.

NBS Er det vigtigt for dig, at det skal blende ind? At det ikke skal se 
for fremmed ud?

EK Grundlæggende set er jeg jo bare en nørd, som er interesseret 
i form og materiale. Det jeg fik ud af kunstakademiet var en 
bevidsthed om præsentation. Helt klassisk set sidder kunstneren 
og nørder med nogle ting, som derefter sættes ud i verden - men 
det er også afgørende, hvor du sætter det og hvordan du sætter 
det. 

 
NBS Så en bevidsthed om værkets videre væren i verden?

EK Jeg vil personligt gerne have et abstrakt rum, som ikke er alt 
for formuleret, og det rum kan tilgås på en anden måde uden for 
gallerirummet. Ved også at tage fat i et genkendeligt materiale 
som beton, kan man - både billedligt og bogstaveligt set - smelte 
hjørner væk. 

NBS Der er en åbenhed?

EK Ja så er der en åbenhed, som man ikke har valgt, men som 
bare er der. Man kan sige, at hvis man går på museum eller 
galleri, så er man forberedt på at se noget kunst. Det man synes 
om kunst, er allerede aktiveret hos én. I det offentlige rum har folk 
ikke alle deres forudindtagede meninger parat, og det tror jeg, gør 
en forskel.

NBS Betyder det noget, at folk finder ud af, om det er det ene eller 
det andet? 

EK Ja det betyder noget, at det bliver en samtale og ikke en 
monolog. Det betyder noget, at det bliver blotlagt, at det er en 
beslutning. Det skal rykke ved noget. Ellers kan det være hvad 
som helst. Jeg har haft nogle af barriererne stående ude foran 
Forum på et tidspunkt. Jeg havde en sjov oplevelse, hvor jeg 
mødte én jeg kendte, som sad på dem. Han spurgte hvilket 
et værk, jeg havde lavet, og der måtte jeg jo sige ”du sidder 
simpelthen på det”. Klassisk set kan man sige, at det måske er lidt 
respektløst at sætte sig på en skulptur, men det gør også noget 
for oplevelsen, at folk slapper af ved mine værker. At man har en 
ro, der gør, at man har lyst til at sætte sig på dem. Og så er jeg 
glad for at kunne give den overraskelse og få dem til at tænke ”nå, 
kan det også se sådan ud?”.

NBS Det er jo en intim situation, som opstår mellem menneske og 
værk, en distance der bliver nedbrudt?

OM ÅBENHED, MATERIALE OG IKKE-STEDER
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EK Ja, og det er dén distance, som jeg prøver at file lidt i. Der er 
lidt en kløft mellem nutidens kunst og folk uden forudsætning. 
Udfordringen ligger i at rykke ved det kunstneriske udtryk 
samtidig med, at man ikke lukker folk ude. At have en respekt 
for, at folk der ikke i forvejen har brugt 30 år på kunst, har en 
mulighed for at aflæse, hvad der foregår. Det lyder simpelt, men 
det er svært. Grunden til at jeg i det hele taget startede med at 
lave kunst skyldes min familie, hvor vi har været kreative mange 
generationer tilbage. Min farfar var kunstner og er også uddannet 
inde på kunstakademiets billedhuggerskole. Han lavede sin kunst 
på et silderøgeri på Bornholm, hvor jeg stod som teenager og 
betragtede ham. Det fangede mig med det samme, og jeg har 
lavet kunst lige siden. Jeg har ikke gået i gymnasiet eller taget 
nogen anden uddannelse, jeg har bare udfordret mig selv med 
keramik og formgivning. Jeg husker også, jeg fik høvl for det inde 
på kunstakademiet - nogen mente, at man helt skulle frigøre sig 
fra materialet, men jeg har bare ikke kunne slippe det. 

NBS Det var jo også en anden tid. Inden for de sidste år er der 
igen kommet en stor interesse for materialet, for formgivningen og 
håndværket.

EK Ja, man er nødt til at være i det - lave fejl for at finde ud af hvad 
der virker. Og det er dét, jeg har gjort, holdt fast i skabelsen. På 
et tidspunkt kunne jeg mærke, at jeg gerne ville op i størrelsen, 
gerne ville lave monumentale ting. Og dét var så vejen ind til 
beton.

NBS Der er en umiddelbarhed i at bruge et materiale, der er 
omkring os hele tiden og i en menneskelig størrelse.

EK Præcis, og beton er et materiale som folk har mange 
associationer omkring. De ser måske et socialt boligbyggeri eller 
en industribygning for sig. Noget kønsløst. Men det kan være så 
meget mere. Beton er et meget praktisk materiale at arbejde med. 
Der er mange, der er vant til at håndtere det og udstyret til det 
er overalt. Det er meget holdbart. Det er måske nogle kedelige 
praktiske ting, men hvis du ser på kunst i det offentlige rum, ender 
det ofte med at blive amputeret på grund af alle de praktiske og 
økonomiske elementer. Selvom grundidéen har været god, kan de 
skrumpe eller bliver ødelagt. 

NBS Alt det praktiske kan nemt ende med at overtage. Hvad med 
selve stedet? Har det betydning? 

EK På Ofelia Plads prøver jeg at skabe en form for situation. En 
intim scenografi. En afspærringsklods er en dirigerende form, 
så jeg skaber en form for koreografi i rummet. Jeg skaber en 
scene for, at ting kan ske. Jeg kan godt lide tanken om at sætte 
ikke-steder i spil. Alle de steder, der ikke rigtig er noget, men som 
alligevel definerer, hvordan vi skal bevæge os i rummet. En trappe, 
under en bro, en skakt, et busstoppested. Det er på en måde 
også en demokratisk ting. Det er jo her folk færdes, hele tiden, år 
efter år. Jeg kan godt lide at møde folk, dér hvor de er.

NBS Så det er et spil mellem det genkendelige og det uventede?

Nanna Balslev Strøjer er kurator og tekstforfatter med en 
akademisk baggrund i filosofi. Hun har siden sit arbejde med 
Udenfor-Eksperimenter i Den Frie Udstillingsbygning i 2011 
haft en særlig interesse for kunst, der placerer sig i alternative 
kontekster. Denne interesse afspejles dels i hendes kuratoriske 
virke, hvor hun er tilknyttet Museet for Samtidskunst, dels i 
hendes akademiske arbejde, hvor hun blandt andet skriver om 
demokratiseringsprocesser i kunsten. Tidligere ansættelser 
inkluderer desuden Etage Projects, CHART, Superflex og 
Copenhagen Art Festival.

EK Ja, netop - jeg er vild med konstruktion og jeg er vild med 
eksperiment. Jeg kan godt lide, at der er en risiko involveret. 
Mange af de ting jeg laver, også i keramik, er på trods. På trods af 
materialet. Og det kan folk uden en kunstfaglig forudsætning godt 
se - at der er blevet gjort noget. Det er det, jeg synes, fantasi kan. 
Fantasi tilføjer noget, som løfter tingene og bærer det et andet 
sted hen. Udover min helt nørdede interesse for materiale, så er 
det dét, der er min filosofi. 

Kaffen er tømt og Esbens søn vågner i klapvognen. Vi vinker farvel 
og bliver enige om, at det måske netop er mere beton, som byen 
har behov for. 
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BETONBARRIERE, 2013 
220 x 30 x 15 cm, beton
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BETONBARRIERE, 2013 
220 x 30 x 15 cm, beton
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BETONBARRIERE, 2007
140 x 30 x 15 cm, beton
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BETONBARRIERE, 2013
220 x 30 x 15 cm, beton
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BETONBARRIERE, 2007
140 x 30 x 15 cm, beton
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BETONBARRIERE, 2013
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UDDANNELSE 
96-02 Det Kongelige Danske Kunstakademi. København 
90-92 Det Jyske Kunstakademi. Aarhus

UDVALGTE UDSTILLINGER FRA 2010 OG FREM 
2020 BETONBARRIERER, Ofelia Plads, København
2020 Net og stuk. Ann Linnemann Gallery. København 

2019 Nicolai Howalt, Esben Klemann og Pipaluk Lake. Galerie Maria Lund. Paris, 
Frankrig 
2018 Figures of Constructions. Esben Klemann og Patrick Cornillet. Birthe Laursen Art 
Agency. Frederiksberg 
2017 Chateauroux Biennalen. Frankrig 
2017 Soil. SixtyEigt Art institute, København 
2017 Nicolai Howalt og Esben Klemann. Galerie Maria Lund. Paris, Frankrig  
2017 ENGROS. Grøntorvet, Valby 
2016 Kant til kant. Ikast kunstpakhus med Lisbeth Eugine Rasmussen, Ikast  
2015 Art 15. London, England 
2015 Malene Bach og Esben Klemann. Galleri Houcon. København 
2014 Esben Klemann soloudstilling. Vejen Kunstmuseum. Vejen 
2013 Egnsbeton. En opstilling af 20 beton elementer og et antal stedsspecifikke værker i 
Vejen by og kommune 
2013 Koldt Vand I Blodet. Bornholms kunstmuseum. Bornholm  
2013 Galerie Marie Lund. Paris, Frankrig 
2013 Systematic Uncertainty. Copenhagen Ceramics. København 
2013 AW ! . Et skulpturelt projekt i samarbejde med Marianne Jørgensen. Den Frie 
Udstillingsbygning. København 
2012 Multiple. Skulpturi. København 
2012 Huset i Asnæs 
2012 Tyngdekraft. Ann Linnemann Studio gallery. København 
2011 Sculpture by the sea. Aarhus 
2010 Esben Klemann Separatudstilling. A Gallery. København 
2010 Art Copenhagen. Forum. København 
2010 På Tværs. Carlsberg. København 
2010 Tilløb til rum. Clausens Kunsthandel. København 
2010 Puls Contemporary Ceramics. Ixelles, Belgien 

LEGATER FRA 2010 OG FREM 
2018 Statens Kunsfond, Arbejdslegat
2016 Statens Kunstfond, Arbejdslegat 
2016 Dansk Tennisfond. Legatbolig i Gudhjem  
2015 Kunstrådets produktionspulje 
2014 Nationalbankens Jubilæumslegat af 1998  
2014 Statens kunstfond, Arbejdslegat 
2013 Gross. L.F. Foghts Fond. 
2012 Kunstrådets billedkunstudvalg. 
2012 Nationalbankens Jubilæumslegat af 1998  
2011 Kunstnernes legat af 1971. Æreslegat 
2011 Kunstrådets billedkunstudvalg 
2011 Nationalbankens Jubilæumslegat af 1968 

UDSMYKNINGER 
2020 Skulptur til Ejby skole. Inviteret af Middelfart Kommunes Kunstråd. Færdig 2021
2018 Skulptur på kaserne på Gotland. Inviteret af Statens Kunstråd i Sverige.  
Færdig 2021
2017 Element opsat i Fly ved Skive. Viborg kunsthal. Viborg  
2016 Udsmykning på Hans Rømer skolen i Åkirkeby. Inviteret af Statens Kunstfond. 
Bornholm 
2016 Skulptur. Udsmykningsprojekt i rundkørsler i Bornholms Kommune. Bornholm 
2017-2016 Udsmykning af bunker. Odder højskole. Odder 
2013 Egnsbeton. Opstilling af 15 betonværker i Vejen Kommune. Vejen 
2010 Betonbarriere opstillet i Vanløse kulturhus. Indkøbt Københavns kommunes 
billedkunstudvalg. København 
2010 Indgangsparti/ Paschal – Danmark a/s. Aarhus 
2009 Betonelement. Bornholms Kunstmuseum. Bornholm 

BIOGRAFI / CV 

Esben Klemann (f. 1972) bor og arbejder i København. Han tog 
afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2002 og fra Det 
Jyske Kunstakademi i 1992. Klemann har udstillet i både indland 
og udland hos blandt andet Galerie Maria Lund i Paris, Art 15 i 
London og SixtyEight Art Institute i København og er repræsenteret 
i samlinger hos Bornholms Kunstmuseum og Vejen Kunstmuseum. 
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