
“Andre Rum”
6. maj - 16. juni 2011:

Galleri Margit Dørflinger, Randers
arrangeret i samarbejde med Galleri NB

Med denne første separatudstilling i Randers viser Carsten med et nyt 
tema os en anden motivverden: Fysiske og ikke mindst psykiske rum, vi 
som mennesker befinder os i. Motivkredsen er flyttet ind til byen, og hans 
“landskab” er blevet opslugt af imaginære bygninger, rum og mennesker. 
I disse “overfladiske” fysiske rum forsøger Carsten at beskrive de psykiske 
tilstande hos både de mennesker, som i flere tilfælde optræder i selve 
værket, men lige så vigtigt den sindstilstand og tanke disse personer kan 
overføre til beskueren selv. Han forsøger at udstille menneskelig sårbar-
hed, og som ikon og fetich er paraplyen billedet på illusionen om den 
beskyttelse, vi ønsker og har så meget brug for i tilværelsen. 
Temaet har været en stor udfordring – faktisk en forbandet svær opgave, 
fordi temaet er udleverende, og gør kunstneren sårbar. Men lige præcis 
på den ”kant” kan der måske skabes vedkommende kunst 

Som noget spændende og anderledes , kan vi fortælle, at der, til det fyl-
dige katalog på 28 sider, som er fremstillet til denne udstilling, foruden 
Carsten selv er udvalgt 8 kompetente skribenter fra vennekredsen til at 
skrive og kommentere på hver et værk: Annette Kortegaard (sognepræst) 
Finn Storgaard (skuespiller), Jens Chr. Abildskov (journalist), Jørgen 
Steinicke (kunstner, historiker), Karin Grünberger (keramiker), Kristian 
Lilholt (musiker, komponist), Steffen Lange (redaktør, kunstkritiker) og 
Søren Braskov (psykolog).
Det har givet bredde, nuance og spændende læsning. I det hele taget har 
det givet udstillingen den ekstra tyngde, som malerierne fortjener. 

I løbet af den kommende uge vil udstillingens malerier og tilhørende tek-
ster blive lagt ud på Carstens hjemmeside:www.carsten-frank-update.dk

Velkommen til aftenfernisering fredag d. 6. maj kl. 17.00 - 19.30
Galleri Margit Dørflinger - Klostergade 5 - Randers  

For jer, det måtte have tid og lyst er der efterfølgende spisning på Hotel Randers – for 
egen regning (Pris kr. 289,- ekskl. drikkevarer. Tilmelding senest 2/5 på tlf. 24478954)

Forandring og fornyelse
Carsten stiller altid sig selv overfor et krav om forandring og fornyelse. 

Enhver afsluttet separat-udstilling bliver et overstået kapitel
- et vidnesbyrd fra der, hvor hans rejse i livet var nået til, 

og et billede på, hvor den kunstneriske pil ramte.

”At skærme sig mod regn” II
45 x 40 cm. Akryl på lærred. 2011

”Barndommens rum – fantasiens og mulighedernes vej” 100 x 250 cm.  Akryl på lærred. 2011

Fra det spanske atelier med Carsten under
den illusoriske beskyttelse, paraplyen giver ham.

”Storbyens rum – tanken om det private under en paraply”
100 x 130 cm.  Akryl på lærred. 2011

Koncentreret arbejde i PUK studierne, Randers. Fra venstre: Carsten, ved mixerpulten Kristian og Frede Panduro,
mens Kim Søgaard er ved at klargøre kameraet til filmoptagelser

26/3 - 31/5: 
Relikvie Mortum, 
Funebariet, København. 
Særudstilling med sidste 
års kontrovercielle kister 
på Nikolaj Plads 27, 
København

6/5 - 16/6: “Andre Rum” 
Galleri Dørflinger, Randers. 
Carstens første separatud-
stilling i Randers.

26/8 - 25/9:
Bavnhøj Mølle, Grenaa.
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
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 Land 
At spille malerier

Som vi skrev i sidste nyhedsbrev er Arbejdernes Landsbank gået ind i projektet, som nu er i fuld gang med at 
blive realiseret. Carsten og p.t. især Kristian yder en intensiv arbejdsindsats, så projektet kan færdiggøres til 
deadline medio november i år.
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 et kunstnerisk Danmarksportræt i maleri, musik, sang, film og ord. En fin eksklusiv boks med 
dobbelt opslag, som kommer til at indeholde en CD med al musikken, alle sangene og alle teksterne. 
En DVD med en lille filmatisering / fortolkning af alle 8 malerier med de tilhørende tekster og sange. 
Derudover vil DVD´en indeholde et såkaldt “Bagland”, som bliver en blanding af filmoptagelser fra maleriernes 
tilblivelse tilbage i 2005, optagelser fra studiemiljøerne under indspilningerne af musikken - lidt privat omkring 
både Kristian og Carsten, og noget hvor de optræder sammen. Evt. også nye optagelser fra Kristians koncert-
turneer samt nye optagelser fra Carstens arbejde i ateliererne i henh. vis Danmark og Spanien. 
Endelig indeholder boksen en bog, som på fornem vis gengiver alle 8 malerier og de tilhørende digte / sang-
tekster. Bogen indeholder samtaler med nogle af de deltagende kunstnere, musikere og fotografer omkring 
deres syn på Danmark, vores kultur , natur, skiftende årstider osv. altsammen i relation til LAND projekt.
Umiddelbart efter at Arbejdernes Landsbank har modtaget deres oplag, er Kristian og Carsten frit stillet til at 
videredistribuere, og dermed sælge til det kommercielle marked. 
Så selv om man ikke har en relation til Arbejdernes Landsbank, vil boksen kunne købes landsdækkende samt 
direkte hos Carsten og Kristian. Disse detaljer er endnu ikke på plads, så mere om det senere.
Lige nu koncentreres arbejdet med at færdiggøre alle indspilningerne. Kristian har været i forskellige studier 
med bl.a. Ida Wirenfelt, Lasse Jørgensen, Nanna og Benjamin Koppel – senere venter indspilninger med Michala 
Petri og andre.
Arbejdet med filmene til DVD´en skrider også stille og roligt frem. Kreative Kim Søgaard fra Retrospect Film, 
Århus er hyret til opgaven, så vi glæder os meget til at se, hvad kameraet indfanger.

Udover Carstens hjemmeside, kan du læse mere om ovenstående på 
www.margitdorflinger.dk

&
www.kristianlilholt.dk

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

Mange lune Påskehilsner fra
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


