
Carsten Frank på Sjælland

April 2012

galleri NB, Roskilde: 
“ln Nature” er titlen på udstillingen som løber indtil næste lørdag d. 7. april. 

 En gruppeudstilling med fokus på naturen i maleriet.

I løbet af de næste par måneder vil det være muligt at møde Carstens 
malerier på flere udstillinger rundt om på Sjælland:

 Carsten Frank: “Stille vinterlys” III. 2011. 110 x 180 cm. Akryl på lærred

 Carsten Frank: ”Barndommens rum – flugten til et bedre liv”, 2011. 86 x168 cm. Akryl på lærred

●  Horsens Kunstgalleri skifter navn og adresse. Fremover bliver det til Belle Art, Vejlevej 145, 7140 Stouby, 
     hvor det ”gamle” Belle Kunst lå. Helle & Martin Munkholm har opført en ny, meget flot galleribygning, som bliver 
     tidssvarende rammer for galleriets smukke udstillingsrum. Her kan kunsten virkelig komme til sin ret. 
     Som en af de første kunstnere skal Carsten til efteråret - sandsynligvis i november - åbne separatudstilling i disse  
     dejlige omgivelser.

Endvidere:

Vi ønsker alle et dejligt forår
God Påske 

Karin Frank Kristiansen

LAND boksen sælges stadig hos os for kr. 350 kr. + forsendelse i Danmark: 
1 stk. ialt kr. 416,- / 2 stk ialt kr. 778,- / 3 stk ialt kr. 1.152,-.
Så skulle I være interesseret, så send os en mail. 
Alternativt kan beløbet indsættes på konto: 
Danske Bank Reg.nr 9762, kontonr 3462022298 . Husk navn og postadresse.

 Carsten Frank: ”Færøerne”, 2010. 45 x 40 cm. Akryl på lærred

 Carsten Frank: “Stille vinterlys” II. 2011. 50 x 80 cm. Akryl på lærred

 Carsten Frank: ”Saksun”II, 2011. 86 x 110 cm. Akryl på lærred

galleri NB, København: 
“SLASH THE NATURE” åbnede torsdag d. 29/3 på Nikolaj Plads 27.

Her udstiller Carsten nye LAND malerier sammen med færingerne Kàri Svensson og Beinta av Reyni. 
Udstillingen slutter 5. maj.

Se en del af Carstens udstillede malerier på:  
http://roskilde.gallerinb.com/Kunstnere/tabid/145/kunstner/71/KunstnerNavn/Carsten_Frank/vis/kunstvaerker/language/da-DK/Default.aspx

Giotto, Holbæk:
 Er et udstillingshus for religiøs kunst beliggende på Holbæk Kirkegård. 

Det gamle kapel er renoveret og omskabt til udstillingssted - ligesom der er skabt en Naturkirkegård. 
Renoveringen og projektet som sådan har stået på i flere år, men nu er det hele klart: Carsten står for åbnings-

udstillingen, hvor der udstilles mange af hans eksistentielle værker samt kisten fra Relikvie Mortum udstillingen. 
Kunstforeningen Giotto står bag udstillingen, som arrangeres i samarbejde med Galleri Emmaus, Haslev. 

Carsten er tilstede ved åbning af udstillingsstedet og ferniseringen d. 4. maj. kl. 15:00
Holbæk Kirkegård, Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk

Udstillingen slutter 3. juni.

Se mere på:
 http://giotto.nu/udstillinger.htm

 Carsten forsøger at vænne sig til sit nye atelier på Guldbergsgade 36 i Silkeborg

      27. april kl. 15 - 20 : Grand Opening af det nye Belle Art, som starter med en blandet udstilling af husets kunstnere 
     - og her er Carsten selvfølgelig med.

●  Den netop overståede LAND udstilling i galleri nb blev en sjælden mega succes - og ikke kun i kommerciel sam-
       menhæng. Ikke mindre end 300 - 400 mennesker lagde vejen forbi på ferniseringsdagen, og siden har rigtig mange 
     flere besøgt galleriet. Det hele blev fint bakket op af Kristian Lilholts koncerter rundt i landet - ligesom TV Midt-Vest  
     dækkede udstillingen og LAND projektet på fornemste vis: Kulturmagasinet Nærbilleder bragte 2 udsendelser
     d. 9. og 10/2 på hhv. 9 min. og ½ time. 
     De kan ses på http://www.tvmidtvest.dk/nettv - skriv Carsten Frank i Net-TV´s søgefelt.

●  En ny udløber af LAND projektet findes på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=HNNjPM0dXkM
     På baggrund af optagelserne til dokumentarfilmen BagLand, der ligger i LAND boksen, har journalist Marianne  
     Enevold sammenredigeret en lille undervisningsfilm om Carstens billedkunst. Den anvendes til fjernkursister på 
     VUC, Sønderjylland.

●  30/6 – 5/8: ”Øen og fjorden” er titlen på en gruppeudstilling i Galleri Salling, Hjerk. Her udstiller Carsten sam
     men med bl.a. Ole Sporring, Hans Tyrrestrup, Finn Have, Steen Folmer Jensen, Kim  Frans Broström, Felix Peder
     sen, Henrik Scheel Andersen og Bodil Schmidt.

 Belle Art står næsten færdig og klar til at modtage nye og spændende udstillinger

●   11 - 12 februar skete katastrofen, som ikke måtte ske: Carstens atelier blev total vandskadet, da to  frostsprængte 
      radiatorer i 2 døgn pumpede 80 grader varmt vand ud i hele atelieret og alle 3 etager i bygningen.  Og selvom ma
      lerier er hårdføre - ja, så har de altså ikke godt af at blive kogt.... Skaderne er temmelige uoverskuelige, og beløber 
     sig til et sted mellem ½ og 1 mill. kr., men da der ikke er forsikringsmæssig dækning, er det ikke opgjort præcist. 
      Og i virkeligheden kan ødelagte malerier jo slet ikke erstattes. Udover alm. indbo og malerier er rigtig mange papir
       ting - litografier, tegninger, skitser  m.m. - ødelagt. Samt bibliotektet af kunstbøger, mange udklip og avisomtaler. 
      Se vedhæftede artikel fra Midtjyllands Avis. Det har været en ”slem kamel at sluge”,  og vi har gennem den sidste 
      1½ månedstid været temmelig nedtrykte over hele situationen. 
      Men nu lægger vi det bag os og fokuserer på fremtiden: Et andet atelier er lejet, og det skal nok blive godt. Vi har    
     brugt rigtig megen energi på at få det indrettet, og Carsten er nu så småt gået i gang med at male igen. Carstens 
     gode ven og kollega Lars Bang har også indrettet atelier i samme bygning. 
     Fremover bliver det nye arbejdssted på Guldbergsgade 36, Baghuset, 8600 Silkeborg. 

Afmelding af nyhedsbrev: Mail til karinspostbox@gmail.com
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