
Det er ved at være længe siden I sidst har fået et nyhedsbrev herfra.

FOR længe siden, vil nogen måske synes. 

Sker der noget på den "Kunstneriske front"", vil nogen måske tænke. 

2012 - et ualmindeligt travlt år med ups & downs:

• 2 store succesfulde separatudstillinger 
• 5 LANDlive koncerter med fuld musikalsk besætning og udstilling af malerierne fra Jyske Finans
• og ikke mindst en nødvendig flytning af det danske atelier på baggrund 
  af en stor vandskade i Østergade, Silkeborg for godt et år siden
• Aflysning af udstilling i Australien 
• Aflysning af kunstrejse til New York

Derfor er 2013 meget bevidst valgt som året, hvor der gerne skulle blive mere arbejdsro og tid til fordybelse 
Store og krævende udstillinger er fravalgt i år - og først engang i 2014 vil det blive ny separatudstilling.
 
Carsten arbejder flittigt i atelieret - og med nye projekter:
 

Nye malerier:
 
Ro og de ikke eksisterende udstillings-deadlines har åbnet en ny kreativ åre hos Carsten. Siden jul har han 
eksperimenteret med og udviklet nye udtryk og temaer. Det er ved at blive til en serie nye spændende og 
anderledes malerier med et mere politisk budskab, som klart springer ud af vores noget kaotiske, glbaliserede 
samtid. "Human Trash" er den overordnede arbejdstitel på de indtil nu 6 færdiggjorte malerier- alle i stør-
relsen 110 x 200 cm. 
Udover at male ønsker Carsten også at prioritere tiden til at skrive - lyrik og skønlitteratur. Hvad det munder 
ud i bliver spændende at se, når han engang løfter sløret for, hvad han har gang i.

Her viser vi for første gang et af de nye malerier fra temaet “Human Trash”: 
“The Artist kissing the blue Girl in Public” 2013. Akryl og olie på lærred. 

Ny hjemmeside:
På www.carstenfrank.dk finder I Carstens nye hjemmeside. Den "gamle" trængte gevaldig til opdatering 
og forenkling. Vi håber det er lykkedes og I er meget velkomne til at give jeres besyv med! Hjemmesiden vil 
løbende blive opdateret - afhængig af behov. 

Ny webshop:
www.landboks.dk er navnet på hjemmesiden og webshoppen, hvorfra LANDboksen sælges. Hjemmesiden 
fortæller også mere detaljeret om LANDprojektet og om kommende LANDkoncerter.  

Apropos koncerter: Kristian Lilholt arbejder ihærdigt på at opsætte nye LANDlive koncerter i flere af landets 
musikhuse til efteråret - i ugerne 39, 40 og 41.
De 5 store koncerter sidste efterår blev en gedigen succes med meget stor opbakning fra publikum og solis-
ter. Så den ud- og opfordring tager vi gerne igen. Turnéplanen vil snart kunne ses på www.landboks.dk. 

 

AVK udsmykning:
 
I et tidlige nyhedsbrev omtalte vi en event, hvor Carsten i fuld offentlighed påbegyndte et stort maleri til 
den internationale virksomhed AVK. "Land" er titlen på det 2 x 3 meter store maleri, der nu er færdigt og 
hænger rigtig flot sammen med kunst af Maja Lise Engelhardt og Peter Brandes i AVK Academy, Galten

####################
 

Helt undtagelsesvist bringer vi her nederst en lille "annonce", 
der ikke har med Carstens kunst at gøre:

 
Er du vores nye nabo i Andalusien?

 
Vore naboer i Spanien ønsker at sælge deres dejlige hus, og det har vi lovet at hjælpe dem med.

Huset ligger ved Málaga med storslået udsigt Middelhavet. 
 

 
 

Send os en mail på karinspostbox@gmail.com, hvis du vil vide mere. Så sender vi dig et udførligt materiale
 
 

Tilbage er vist blot at ønske alle et rigtigt dejligt forår - det trænger vi til.
Vi lader høre fra os, når der igen er nyt at berette.

 
 

Bedste hilsner fra
Karin Frank Kristiansen

 

Afmelding af nyhedsbrev: Mail til karinspostbox@gmail.com


