
View this email in your browser

Det er længe siden - 

 8 måneder og alt for længe vil nogen af jer måske mene. 
Sommeren og efteråret er lige så stille gået, 

men det har ikke været ensbetydende med, at der ikke er sket noget her hos mig. 
 

4. december 2021 - 9. januar 2022 

Julestjerner i galleri NB, Viborg 
Åbning: Lørdag d. 4. december kl 11 - 14 

galleri NB ~ Sct. Mathiasgade 14 ~ 8800 Viborg ~ Tlf.: 8662 8224

 
Traditionen byder, at galleri NB, hvert år i tæt samarbejde med galleriets kunstnere, laver årets store juleudstilling. 

Mine værker er blandt de ialt 60 udstillede. 

Du er velkommen til at hjemtage kunstværker med det samme - i modsætning til galleriets normale udstillinger. 

Kig forbi til julehygge på lørdag - eller en af de andre udstillingsdage.  
 

Udsmykninger 

                                                                                                                        "People in the Spanish rain" I - III”, ca. 2 x 4 meter (Opdelt i 3 værker). Akryl på lærred.  2020 / 21 

Denne store, meget spændende, alternative og udfordrende

udsmykningsopgave er løst til et privat hjem.

 

Hvert enkelt værk er monteret i en jernramme med skinner, 
og fungerer som et samlet skydedørsparti i stuen. 

. 

 

Johnsen Grafisk Solutions, Grenaa har længe været igang med en større renovering og ombygning. 

Her er der prioriteret plads til to markante værker - bybilleder - i administrationen og kundemodtagelsen. 

"Aarhus Impression" og "Copenhagen Downtown", hver på 150 x 300 cm. Akryl på lærred.  2020

Artikel om udsmykningen i virksomhedens kundemagasin "Update" 

 

Belle Art Gallery formidlede denne udsmykningsopgave til et privat hjem. 

De to samhørende værker er skabt til hver sin etage ved trappen. 

"Andalucian sunset”, 135 x 200 cm. Akryl på lærred.  2020 

  
"Andalucian fragments", 150 x 150 cm. Akryl på lærred.  2021  

 

Bronze 
 

Inspireret af mine egne værker skabte jeg i efteråret en ny

bronzefigur hos Lis Kristiansen i Linå 

"Du kan fange solen i en paraply" er titlen på bronze skulpturen. Mål: Paraply Ø: 24 cm / L: 30 cm. Sol: Ø: 13 cm. 

Vejen til det færdige resultat er både spændende, men lang og krævende. Her en lille "foto reportage"

                   
 

KOMMENDE 
24. april - 31. maj 2022 

25 års jubilæumsudstilling i galleri NB, Viborg 
Fernisering: Søndag d. 24. april 2022 kl 14 - 16 

galleri NB ~ Sct. Mathiasgade 14 ~ 8800 Viborg ~ Tlf.: 8662 8224 

Under arbejdstitlen: Opløst natur til tiden # vol. 2 arbejder jeg nu frem mod denne tankevækkende udstilling. 

Meget er stadig under planlægning sammen med Thorkild fra galleriet. 

Jeg vil gøre alt for at lave en spændende og flot jubilæumsudstilling. 

Det hører I meget mere om senere, men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu!

Lune andalusiske hilsner 
Carsten Frank
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