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Udsmykning for Danfoss Kunstfond
Allerede i januar blev Carsten kontaktet af Danfoss Kunstfond, som tilbød ham at være 1 af 4 udvalgte 
kunstnere til at komme med et oplæg til en udsmykning hos Danfoss afd. i Silkeborg. 
Vi indsendte forskellige argumenterede forslag og løsningsmodeller - og efter en tid besluttede Kunstfonden, 
at pilen skulle pege på Carsten, som den, der skulle løse opgaven, hvilket vi er glade og taknemlige for.
Opgaven består af en ca. 5 m. lang udsmykning til Danfoss-kantinen i Silkeborg. Uden at løfte sløret for 
meget, bliver det et spændende mix af maleri og lysinstallation. Udsmykningen skal afleveres ultimo april 
2014, hvor afdelingen har 35 års jubilæum. 

LANDboks 
årets enestående julegave
Vi kender vist alle situationen med grublerier over,

hvad pokker vi skal finde på til et kært familiemedlem eller en god ven.
En LANDboks - selvfølgelig. 

Årstidernes Danmark i maleri, lyrik, musik og film
I vores webshop -  www.landboks.dk - 

kan den købes på både dansk og engelsk, for kr. 350,- ekskl. forsendelse. 

Galleri NB, Viborg

I Galleri NB er det en årlig tilbagevendende begivenhed, at årets juleudstilling åbner med en juleevent. 
I år: lørdag d. 7. december præcis kl. 10.00. 

Under juleeventen kan kunstværker købes for kun kr. 4.000,- pr. stk. (Uanset tidligere højere pris)
Juleeventen slutter når alle værkerne er solgt – dog går eventuelt ikke solgte værker tilbage til normalprisen 
d. 1. januar.
Det er en morsom og hyggelig optakt til Julen - en event som ikke mindst har publikums bevågenhed med 
en masse mennesker ventende i kø udenfor galleriet, når dørene åbnes
Carsten deltager i år med ialt 9 værker - bl.a. disse 3 LAND malerier

Juleevent

“Det røde land” 2012
20 x 29 cm

Akryl på håndgjort papir

“Snevejr” 2012
20 x 29 cm

Akryl på håndgjort papir

“På vej ind i novemberregn” 2012
20 x 29 cm

Akryl på håndgjort papir

Lige nu nyder Carsten at arbejde sig stille og roligt frem mod forårets separatudstilling i Galleri NB d.26/4 - 
31/5 2014. Udstillingen vil tage afsæt i nye malerier inspireret af det danske landskab - årstider, stemninger, 
forandringer, tæt på og i et større perspektiv. 
Med på udstillingen:

“Sommerregn og solstrejf” 2013
110 x 200 cm

Akryl på lærred

Ny soloudstilling til foråret

Afmelding af nyhedsbrev: Mail til karinspostbox@gmail.com

April, maj & juni: 
“A kind of Human Trash” værker 
KunstCenter Silkeborg Bad

26. April - 31.maj: 
Soloudstilling i
Galleri NB, Viborg

Ultimo April: 
Udsmykning hos Danfoss, 
Silkeborg afsløres

7. December kl. 10:00: 
Juleevent starter
i Galleri NB, Viborg
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Carsten som “Kunstguide”

I september fik vi besøg fra Sverige. Fotografen Carin Tegner og freelancejournalisten Urban Nilmander 
skulle recearche og fotografere til kommende artikler om bl.a. kunst, arkitektur, design og gourmet i relation 
til Aarhus som kommende europæisk Kulturhovedstad i 2017. I nogle hektiske og interessante dage gui-
dede Carsten dem rundt i det østjyske, så de kunne tage herfra med relevante input. Nu må de så selv stå 
for den videre bearbejdning - spændende bliver det at se, hvad de får ”afsat” til relevante magasiner m.m. 
rundt omkring i Europa.

Carsten ved installationen “Sea Pink” ved Isbjerget, Aarhus havn Foto: Carin Tegner

Vi er nu igennem efterårets LANDlive koncerter, som blev gennemført med stor succes.
Den gode stemning blandt os, der var på turné, forplantede sig ud over scenekanten og gav en fantistisk 
opbakning og feedback fra  publikum. TAK for det - også til Jyske Bank og Arbejdernes Landsbank.
Billederne er fra koncerten i Esbjerg, hvor malerierne blev præsenteret for publikum på flotteste vis. 
Vedhæftet denne mail følger også en super dejlig anmeldelse fra koncerten i Skive.
Hvorledes en turné i 2014 kan strikkes sammen er endnu i støbeformen. Men der arbejdes på sagen.

Fra koncerten i Kulturcenter Limfjord, Skive. Foto: Steen Don

LANDlive 2013

Kunstnergruppen Fufo har længe været et diskussionsforum, som med jævne mellemrum mødes til dags- 
lange nutidige symposier, hvor livets, kunstens og verdens store spørgsmål tages op til åben og fordumsfri 
debat funderet bl.a. på filosofi, kunsthistorie & historie. Oftest med en forholden til og kritik af kunstnernes 
medbragte værker - færdige som delvis færdige.
Efter afslutning af gruppens Hamlet projekt har gruppen “gamle” medlemmer (Billedkunstnerne Carsten 
Frank, Jørgen Steinicke og Lars Bang samt mentor kunsthistoriker Leo Tandrup) besluttet at udvide kredsen 
med forfatter Knud Peter Jensen (Fur), billedkunstner & grafiker Mogens Jessing (Bramming) og skulptør Ole 
Videbæk (Ribe)
Nyt tema er det politiske maleri - med den bredtfavnende undertitel: “Klodens mulige fremtid ? - ligesom 
det er “Fufuisternes” tanke at skabe et tidsskrift.

Selv fortæller Leo Tandrup: 

“Fufos opgave er ambitiøs, som jeg ser det. I en mere og mere fællessk-
absforladt og ufrugtbar civilisation gælder det om at vise, at selv få folk, hvis 
de slutter sig sammen, kan bidrage til at skabe en ny, frugtbar kultur. 
Fufos kunstnere og forfattere vil derfor vise, ikke bare hvor  skidt det står til 
med egenværd og solidaritet i dag, men også i billeder og tekst lade et håb 
lyse: Se, det kan lade sig gøre, se her, hør her. 
Det er egentlig meget enkelt, hvis vi vil hinanden, og vi er lige så optaget af 
alle jer rundt om som af os selv.”

 Future   Fortid


