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Tegningen som selvstændig form eller som formidling af skulpturer og installationer har været en fast
“rejsekammerat” for billedhuggeren Torben Ebbesen gennem hele hans kunstneriske virke. Et stort udvalg af
disse tegninger fra 1962 til i dag er nu samlet i bogen “Malede tegninger – på papir”. Tegningerne er ordnet i
kapitler af 5 år ad gangen og som indledning til hvert kapitel introduceres med notater, som Torben Ebbesen
skrev på det pågældende tidspunkt. Bogen er derfor biografisk og fører læseren gennem de første år under

uddannelserne på Kunsthåndværkerskolen og Kunstakademiet, tiden da han var med til at stifte
kunstnergruppen Ny Abstraktion i 1976 og siden som medlem af Den Frie Udstilling fra 1984. Torben

Ebbesen modtog i 1991 Eckersbergs Medalje og i 1999 Thorvaldsens Medalje.
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