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Jesperhartmann Kunst: kunstner og 
illustrator 
 
Jesper Hartmann er 50 år og bor i Årslev på 
Fyn. Jesper har i en årrække malet og 
udstillet  sine værker primært på Fyn.  Lysten 
til at male startede i et lille kollektiv i Odense, 
hvor Jesper gik og kedede sig lidt over 
bundne opgaver i forbindelse med hans 
linjefag i billedkunst på Lærerseminariet i  
90´erne. ”Jeg laver noget selv, fordi jeg har 
lyst og andres reproduktioner keder mig.”  
  
At skabe noget selv og gerne noget med en 
historie og indhold, der læner sig lidt op af 
såvel det abstrakte, surrealismen og 
navismen er omdrejningspunktet. Dette 
gerne krydret med et hav af klicher, insekter, 
is og en lidt strengent farvepalet. Dette skulle 
gerne være med til at skabe nogle udtryk, 
som taler lidt til vores genkendelighed og 
vække nysgerrigheden for, at lysten til at se 
ind i billedet, med det vi hver især kommer 
med.  Er man til tegneserier, som en del af 
billedkunsten, vil man nok også i nogle 
værker kunne genkende elementer herfra.   
  
 

”Selv om jeg har en mening om godt og 
skidt i samfundet, er jeg som 
udgangspunkt ikke politisk i min kunst.” 
Mine værker skulle helst tale til såvel 
æstetik, grundfølelserne og 
nysgerrigheden – gerne det hele på en 
gang. Som grundholdning er det 
essentielt, at folk har en mening som 
minder os om at vi er i gang med at leve 
Det er det som min kunst gerne skulle 
kunne; at prikke lidt til vores 
grundholdninger og følelser og gerne 
enten bekræfte os i noget eller flytte os 
lidt. Måske kan man finde sin egen 
historie i mine værker.  
 
Jesper Hartmann laver også illustrationer 
til bøger, undervisningsmaterialer mm og 
laver vægmalerier til virksomheder, 
institioner og skoler. Se eksempler på 
dette bagerst i denne folder.



Se “Et udpluk af Jespers malerier” i denne 
folder 
- der er malerier fra forskellige 
udstillinger. 
Se flere malerier på Facebook:  
jesperhartmannkunst 
 
Ring eller send en mail, hvis I ønsker at 
lave en aftale om udstilling eller købe 
malerier, bestille vægmalerier eller 
illustratoropgaver. 
 
Mobil 60158703 
 
Mail: 
 jesper_hartmann_nielsen@hotmail.com 

 
“Udover selv at producere malerier, 
holder jeg også af at lave produktioner 
med andre – specielt børn og unge. Jeg 
kan bookes til forløb med elever eller 
kursister.” 
Det giver altid et spark bagi, ideer og ofte 
piller de den elitære etikette af. For 
dybest set er det jo i processen at billedet 
skabes. Og de lidt spændende og skæve 
vinkler får man fra samvær med folk, der 
har en lidt kantet og original tilgang til 
mediet. 
Jeg er også illustrator, og udfordrer gerne 
mig selv med tegneopgaver. 
Se et stort udvalg af malerier på 
facebook: Jesperhartmann Kunst 
 





De fleste af mine 
malerier er 80x100, 
100x100 eller 120x 100. 
Kontakt mig 
vedrørende størrelsen 
på de enkelte malerier.























Malerier på bestilling 
 
Jeg laver malerier på 
bestilling, som fx skal 
bruges til gaver til 
fødselsdag, fester, 
vigtige begivenheder i 
livet eller bare det der 
betyder noget for dig. 
Har du et særligt motiv 
du ønsker jeg skal 
male, kan du kontakte 
mig.  
Dit motiv bliver sat ind i 
“ mit male univers”;  så 
det får mit udtryk, men 
med dine input. 
Se eksempler her på 
bestillinger.



Illustrator opgaver 
 
Jeg udfører illustrator 
opgaver til bøger og 
undervisningsmateriale
r, så kontakt mig, hvis 
du har tegneopgaver, 
du ønsker mit bud på. 



Jeg laver vægmalerier 
til virksomheder, 
skoler, institutioner 
mm. Se her to bud på 
mine vægmalerier fra 
Sdr. Nærpå Bibliotek og 
Rævebakkeskolen i 
Nyborg. 




