
Kunst for Afrika
Et samarbejde med ulandsorganisationen ADRA 

Ved at donere et stort maleri, ”Africa in mind” på 130 x 260 cm samt 360 
stk. litografier, der udspringer af maleriets motiv, har Carsten indledt 
et storstilet projekt, hvor han i samarbejde med ADRA ønsker at bygge 
en lille landsby i Burundi til hjemvendte flygtninge. Et meget konkret 
projekt, hvor pengene realiseres gennem udlejning og auktion over det 
store maleri, salg af litografierne samt bortlodning af endnu et maleri. 
Flygtningefamilierne bygger selv med og får sammen med de nye huse 
også såsæd, hakker, frugttræer, køkkengrej og et kursusforløb, der skal 
hjælpe dem til et bedre høstudbytte.

”Hvis min kunst kan løfte en halv million kroner, og jeg på den måde 
er den direkte årsag til at kunne skabe en lille landsby på 40 huse med 
nødvendige landbrugsredskaber, undervisning mm. et sted i Burundi i det 
sydøstlige Afrika, så ville det være en lykkefølelse for i hvert fald mig og 
forhåbentlig også for de berørte familier i Afrika.
Jeg er en af de relativt få kunstnere i Danmark der har gjort en god 
levevej ud af kunsten. Jeg har rigeligt selv, og kan ikke spise mig mere 
end mæt. Jeg tænker, at det er nu, det går mig godt, og derfor er det 
også nu, at det gerne må smitte af på andre - helt andre.” 

Carsten oktober 2010

Har dette vagt din interesse og/eller står du og mangler en unik og per-
sonlig julegave, der samtidig støtter et godt formål, så læs mere i de ved-
hæftede filer - ligesom du kan se et lille indslag fra TV2 om produktionen 
af litografierne på Industrimuseet i Horsens: http://www.tv2regionerne.
dk/?id=571220&r=7. (Kommer sidst i indsalget)

Australien
Om at være åben overfor de muligheder

man møder på sin vej

Denne sommer har budt på et nyt spændende bekendtskab med dansk 
– australieren Niels Ross-Teigan. Niels´ hjerte banker varmt for både 
billedkunst og musik. Dette spændende møde blev til mange timer med 
hyggelig sommer-snak og projektudvikling. Niels har været så åben og 
gæstfri, at han har inviteret os til sin hjemby, Brisbane i Queensland, 
Australien.
Derfor arbejder vi alle nu på at kunne opsætte en spændende udstilling 
med Carstens kunst. En udstilling som måske viser sig at blive til et større 
kulturelt tiltag? Vi satser på at besøge Australien og sætte en udstilling 
op i april 2012. Men foran os ligger naturligvis et kæmpearbejde. Selvføl-
gelig for Carsten med at skabe kunsten, men også med at finde den rette 
platform (bl.a. et velegnet og velrenomeret galleri) til præsentationen i 
Brisbane og evt. Sydney. Og ikke mindst et større logistisk arbejde – for 
der er godt nok pludselig langt til Australien, når tingene begynder at 
tage form.
Sammen er vi parate ”to go for it” og gribe de mange udfordringer et 
noget tilfældigt sommer-møde kan føre med sig. 

Land 
At spille malerier

Så lykkedes det! Samarbejdet om og udviklingen af det store ”Land”   
projekt har i de sidste par år været på vågeblus. Men nu har Arbejdernes 
Landsbank set potentialet i dette projekt og indgår som en spændende 
økonomisk samarbejdspartner.
Udgangspunktet er Carstens 9 store landskabsmalerier (udført som 
udsmykningsopgave til kantinen i Jyske Finans 2005) – alle ledsaget af 
hans digte. Vores gode ven, musikeren Kristian Lilholt blev inspireret af 
disse malerier og digte og komponerer så musik og sang dertil.
LAND projektet er nu udviklet til et kunstnerisk Danmarksportræt i maleri, 
musik, sang, film og ord. En eksklusiv ”pakke” bestående af en CD med 
sangene, en DVD med film tilknyttet de enkelte sange samt endelig en 
bog, der i ord og billeder fortæller om malerierne, digtene, sangene, 
projektets tilblivelse og historie, samt en række mennesker, der fortæller 
om deres tanker og syn på Danmark i relation til teksterne og sangene.  
For Carsten og Kristian er det er en stor glæde, og det bliver en ditto ud-
fordring, nu at kunne arbejde målrettet med projektet, der har deadline 
medio nevember 2011. 
Arbejdernes Landsbank skal bruge ca. 20.000 eksemplarer til internt brug, 
men derefter vil LAND også blive offentligt tilgængeligt.
Du kan læse mere i vedhæftede artikel fra Midtjyllands Avis d. 27. november.

Shakespeare´s Hamlet
Kunstnergruppen FuFo arbejder med renæssancen

Siden FuFo havde sin første udstilling på KunstCentret Silkeborg Bad for 
2 år siden, har de 5 kunstnere - under Leo Tandrups karismatiske le-
delse - arbejdet videre med et nyt projekt. Gennem de sidste 2 år er 
Shakespeare´s skuespil Hamlet blevet debatteret og fortolket.
En række scener i skuespillet er udvalgt til fortolkning som maleri.
Fufogruppen består - udover Carsten -  af kunstnerne Karen T Christensen,  
Jørgen Steinike, Lars Bang og Sigrun Gunnarsdottir. 
For den enkelte kunstner er det en kæmpe udfordring at forholde sig figu-
rativt til en historisk periode, der ligger 500 år tilbage. Resultaterne, som 
Leo ikke nødvendigvis bifalder, men som ved hans kritiske kommentarer 
bringer processen videre, udfordrer talentet.
Foreløbig er det vedtaget at udgive en bog med skuespillet, de nye mal-
erier og uddybende tekst af Leo Tandrup. Måske vi også får malerierne at 
se på en udstilling?
I øvrigt flytter udstillingen fra KunstCentret Silkeborg Bad ”2 mennesker 
mødes” til Frederikshavn Kunstmuseum 20. august - 2011. Denne gang 
suppleret med nye parafraser over Marias bebudelse af Leonardo Da Vinci

Årets kunstner 
”Eksistens” på Løgumkloster Refugium

Løgumkloster Refugium har valgt Carsten som årets kunstner 2010 – 2011. 
Dette betyder, at han udstiller en række af sine eksistentielle værker på 
refugiet fra denne weekend og frem til ca. 1. marts. Endvidere vil flere af 
værkerne blive trykt i refugiets årsskrift, der udkommer i løbet af 2011. 
Om sine eksistentielle billeder siger Carsten: ”En livsholdning hvor in-
dividets stillingtagen spiller en altafgørende rolle. Kan et afsluttet fi-
losofisk- videnskabeligt system, der redegør for alle tilværelsens forhold 
overhovedet finde sted ? Står eksistens ikke over enhver videnskabelig 
erkendelse, også psykologisk og biologisk ?
Ind i mellem er det vigtigt for mig at tumle med livets helt store og åbne 
spørgsmål. Hvem er vi, hvor kommer vi fra, og hvad er i det hele taget 
meningen med livet.”

Her nederst på mailen kan I se Carstens udstillingsplan for næste år – en 
plan, der løbende vil blive opdateret.

Det er ikke engang 1. december, og sneen daler romantisk ned, som vi 
alle drømmer om på en juleaften. Så selvom det måske er lidt tidligt vil 
vi begge ønske jer alle en rigtig glædelig jul og de bedste ønsker for et 
udfordrende 2011, hvor der forhåbentlig også kan blive rum for nærvær 
og fordybelse midt i vor ofte stressede hverdag.

Karin Frank Kristiansen

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrev m.m. fra Billedkunstner Carsten Frank, kan det afmeldes på 
mail til: karinspostbox@gmail.com eller via hjemmesiden www.carsten-frank-update.dk

Kunst er meget andet end et maleri
Dette efterår har for Carsten været væsentlig anderledes end normalt,

 da han har valgt ikke at afholde separatudstillinger.
Det har i stedet givet plads til andre spændende projekter, der alle har med kunst at gøre.

JAN AUGMAJDECNOV

27/11 - 23/12:
Juleevent
Galleri NB, Roskilde. 
Malerier af husets 
kunstnere til kr. 4.000. 
Carsten deltager med 
4 nye Færø malerier. 
Normalpris kr. 7.500,-

4. - 30/12:
Juleevent 
Galleri NB, Viborg. 
Malerier af husets 
kunstnere til kr. 4.000. 
Carsten deltager med 
4 nye Færø malerier. 
Normalpris kr. 7.500,-

27/11 2010 - 1/3 2011: Årets Kunstner 2010/11: Løgumkloster Refugium. 
Carsten udstiller sine “Eksistentielle” malerier.

22/1 - 26/2: 
Relikvie Mortum ver. 2.0 
Galleri NB, Roskilde. Sid-
ste års “kisteudstilling” i 
Viborg flytter til Roskilde.

6/5 - 16/6: Galleri 
Dørflinger, Randers. 
Carstens første separat- 
udstilling i Randers.

26/8 - 25/9:
Bavnehøj Mølle, Grenå.
Carsten og Kàri Svensson udstiller 
sammen i Grenå Kunstforening.

20/8 - 2/10: 
“2 mennesker mødes”, 
Frederikshavn Kunstmuseum. 
FuFo´s udstilling fra 
Kunstcentret Silkeborg Bad 
flytter til Frederikshavn

“Africa in mind”, maleri

Fra Industrimuseet i Horsens

Det første maleri er kommet til Australien:
“Nólsoy”, Færøerne, 2010, 100 x 130 cm.

“Hamlets opgør med moderen” 2010, 150 x 200 cm.

“Af jord”.Tripticon 2002, 150 x 120 cm

2011

Brisbane, Australien

“Africa in mind”, litografi

Carsten og Kristian fotograferet i Silkeborg


