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LANDboksen
Uden at overdrive, kan vi vist konkludere, at lanceringen af LANDboksen og webshoppen (www.
landboks.dk) har været en gedigen succes. Vi er nu igang med at trykke 4. oplag, som vil være 
klar til efterårets LANDlive. Så totalt set, har vi nået et oplagstal på ca. 30.000 eksemplarer i 
løbet af 2 år!
Iøvrigt: Skulle I få lyst til at komme til en af koncerterne, tilbyder vi jer en helt enestående mu-
lighed, som kun opstår ved koncerterne: Samtlige kunstnere vil efter koncerterne signere LAND-
boksen, som vil kunne købes i den forbindelse. 

LANDlive 2013
8 store malerier på tourné

8 af de i alt 9 store malerier fra landskabsfrisen “LAND”, som til daglig udsmykker kantinen hos 
Jyske Finans i Silkeborg, bliver nu vist for offentligheden.
Malerierne, som beskriver og udtrykker den danske natur og årstiderne blev skabs i 2005, og 
samtidig skrev Carsten et digt til hvert af disse naturmalerier.
Den 24 meter lange frise rejser med rundt i Danmark, som en naturlig del af LANDlive
LANDlive er en visuel koncertoplevelse af det tværkunstneriske samarbejde, hvor Kristian Lilholt 
satte Carstens malerier og digte i musik og sang, og Kim Søgaard supplerede med levende bil-
leder.
Malerierne kan gratis opleves af publikum og andre interesserede i de store koncerthuse på den 
pågældende spilledag fra kl. 16:00:

  5/9   København. Tivolis koncertsal    UDSOLGT
  6/9   København Tivolis koncertsal    UDSOLGT  
  24/9  Skive. Kulturcenter Limfjord kl. 19:30
  26/9  Aalborg. Europahallen Kl. 19:30
  27/9  Århus, Musikhuset      UDSOLGT
  28/9  Århus Musikhuset      UDSOLGT
  29/9  Silkeborg. Jysk Musik og Teaterhus Kl. 19:30
  30/9  Kolding. Comwell Kolding Teater kl. 19:30
  1/10  Esbjerg. Musikhuset kl. 20:00
  2/10  Ringsted. Ringsted kongrescenter kl. 19:30
  3/10  Falkonersalen. København/Frederiksberg UDSOLGT
  7/10  Falkonersalen. København/Frederiksberg  UDSOLGT
  10/10  København. Må endnu ikke offentliggøres UDSOLGT
  11/10  København. Må endnu ikke offentliggøres UDSOLGT

I forbindelse med koncerterne kan bl.a. opleves Benjamin Koppel, Michala Petri, Nanna og 
naturligvis også Kristian Lilholt m.fl.
Billetter kan købes på nettet.
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Afmelding af nyhedsbrev: Mail til karinspostbox@gmail.com

September & oktober : 
LANDLive 2013 tourné med malerier 
i mange af landets musikhuse

April, maj & juni: 
“A kind of Human Trash” værker 
KunstCenter Silkeborg Bad
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April & maj: 
Soloudstilling i
Galleri NB, Viborg

Nye malerier

Carsten har netop givet sine gallerier - Galleri NB, Viborg & Belle Art Gallery v/ Vejle -  mulighed 
for at vise de nyeste LAND malerier, som er skabt siden sidste nyhedsbrev blev udsendt.

“Land” 2013
80 x 100 cm
Akryl på lærred
(Belle Art Gallery)

“Det grønne land” 2013
100 x 130 cm
Akryl på lærred
(Galleri NB)

A Kind of Human Trash
I sidste nyhedsbrev løftede vi sløret for den nye serie af eksistentielle malerier, der er blevet til i 
løbet af året. Disse er nu - sammen med de nye LAND malerier -  lagt ud på hjemmesiden 
(www.carstenfrank.dk), hvor du kan se og læse mere om dem. 
Et par af værkerne fra “A Kind of Human Trash” serien udstilles til april 2014 på KunstCenter 
Silkeborg Bad over en 3 måneders periode  

“Ignoranterne”
2013. 110 x 200 cm
Akryl og olie på 
lærred

Kunstnergruppen Fufo (Carsten Frank, Jørgen 
Steinicke og Lars Bang) har gennem de sidste år 
malet sig gennem Shakespeares Hamlet - på den 
visuelle og kreative måde - nøje overvåget og 
kommenteret af gruppens mentor, kunsthistoriker 
Leo Tandrup. Dette har som sædvanlig udmøntet 
sig i utallige, men også konstruktive, diskussioner 
om kunstens eksistens, udtryk, mening og for-
tolkningsmuligheder i relation til Hamlet. 
De arbejder nu på at finde en “rigtig” udstillings- 
mulighed i Danmark og/eller i udlandet. 
I forbindelse med en sådan udstilling er det plan-
lagt at udgive en bog med skuespillet - illustreret 
af kunstnernes værker, med Leo Tandrups kom-
mentarer.
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Historikeren og kunstkritikeren dr. phil. Leo Tandrup arbejdede i ti år med 
bogværket Det oprejste menneske I-III. Det udkom 2012 og handlede om Vestens 
menneske i mentale op- og nedture fra huleboerne til i dag set i lys af kunsten. 
Værket fik stor ros.
     Bogen her er skabt samtidig med og efter det værk. Og den rummer en række 
sentenser om vor moderne mentale forfaldstid, ofte sat i perspektiv af, hvad vore 
forfædre byggede op. Sentenserne er barske udsagn om en tid, hvor vi lader 
værdien penge udhule de store værdier, som vi har arvet fra forfædrene: friheden, 
solidariteten og kærligheden. 
    Her er et tidstypisk udsagn, hørt i en stillekupe: ”Jeg kan godt lide kærester og 
venner, der kommer og forsvinder igen. Tyktflydende bånd, det er ikke mig”.

Og  apropos Leo Tandrup: “Sorgens Scene” er 
hans nyeste bogværk, som udgives indenfor den 
næste måneds tid. 
Mere om denne spændende bogudgivelse senere.

“Mennesket som genfærd” 2010
Hamlet
120 x 200 cm
Akryl på lærred 


