
April 2014

I cafeen - frem til 1. juni - udstiller Carsten nogle af sine værker fra ”A kind of Human Trash” serien. 
Her hænger de rigtig flot, så både cafeen og KunstCentret som altid et besøg værd. 

Se og læs mere om caféudstillingen på: http://silkeborgbad.dk/udstillinger/cafe-udstilling.html

KunstCentret Silkeborg Bad

Foto: KunstCentret Silkeborg Bad

Kræftens Bekæmpelse, Herning

Spændende arkitektur og en smuk indretning udgør rammerne om Kræftens Bekæmpelses nye Rådgivnings-
center i Herning. Vi håber meget, at Carstens 2 livsbekræftende malerier - ”Det grønne Land” & ”Olivenland” 
kan være med at at skabe varme og tryghed for dem, som står i den svære situation som kræftramt eller 
pårørende. På endevæggen i samtalerummet ses et værk af Carstens kunstnerkollega fra Amsterdam, Paul 
Smulders.

Foto: galleri NB

Carsten på nettet

Til glæde for hardcore Carsten Frank fans og andre interesserede har vi 
surfet lidt rund på nettet og fundet en samling links, som fortælller historier
om Carsten, hans kunst og LAND projektet i særdeleshed. 
Har du kendskab til mere, vi ikke er opmærksom på, så giv os gerne er praj!
Så har du mod på at opleve mere, så klik på:
 1. http://www.youtube.com/watch?v=HNNjPM0dXkM  
      En lille VUC film på 10 min af Marianne Enevold om skabelsesprocessen
 2. http://www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=12195
  Kulturmagasinet Nærbilleder: I Carstens atelier foræller Carsten & Kristian Lilholt om 
  gensidig inspiration og LAND. 10 min.
 3. http://www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=12224
  Kulturprogrammet Nærbilleder. I studiet fortæller Carsten & Kristian om deres møde og venskab  
  samt om LAND projektet i særdeleshed. 28 min.
 4. http://reise.aftenposten.no/reise/Denne-regnbuen-doblet-antall-besokende-pa-ett-ar-60266.html#.UvIGdfl5Mnc
  Artikel af det svensk-spanske fotograf- journatist par Carin Tegner og Urban Nilmander i norske  
  Aftonbladet med Carsten som guide til Aarhus som Europas kommende kulturhovedstad
 5. https://www.youtube.com/watch?v=kz__VKQp10w
  ”Stille flyder Livet” - den seneste sang, som Kristian har komponeret over Carstens digt. 4½ min
  ”Stille flyder Livet” blev også titlen på det spektakulære afslutnings-show ved Kulturligt 
  Festivalen i Vejle. Prøv at google titlen, så finder du mange spændende klip derfra!
 6. https://www.youtube.com/watch?v=gn_QsSeuG2M    
  LANDteaser. 4 min.
 

God Påske - håber vi ses i Viborg
Karin Frank Kristiansen

Afmelding af nyhedsbrev: Mail til karinspostbox@gmail.com
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1. April - 1. Juni: 
“A kind of Human Trash”

værker  på
KunstCentret Silkeborg Bad

26. April - 31.maj: 
“Alting skifter farve”. 

Soloudstilling i
galleri NB, Viborg

28. April: 
Udsmykning for

Danfoss Kunstfond 
afsløres

11. Oktober - 10. December: 
“Med alle sanser” 

Udstilling i
Galleri Emmaus, Haslev

Så er vi tilbage i Danmark igen efter ½ års ”frivilligt eksil” med dejlig arbejdsro i Spanien. Nedtællingen er for 
alvor gået igang for at blive klar til Carstens solo udstilling i galleri NB - den åbner om knap 2 uger!
Igennem det sidste 3/4 år har Carsten arbejdet sig igennem 26 nye, ekspressive LAND malerier med det dan-
ske landskab - denne gang også med Bornholm og Mors - som inspiration. Der foruden præsenteres også 10 
nye, små originalmalerier på papir. 
Kataloget er ved at blive trykt, og det skulle gerne være klart til Påske, hvor også de nye værker overdrages 
til galleri NB. Kataloget (32 sider) præsenterer mange af værkerne og indeholder en fin analyse skrevet af 
Kunsthistoriker, Mag.Art. Gitte Tandrup, som på ferniseringsdagen vil fortælle om udstillingen. Endvidere er  
4 nye digte fra Carstens hånd trykt og sammenstillet med de tilhørende malerier. En e-udgave af kataloget 
er vedhæftet. HUSK at sætte Acrobat Reader til at vise ”2 sider op” - så vises tekst og malerier i den rigtige 
sammenhæng! Flere nye malerier kan ses på Carsten hjemmeside - http://carstenfrank.dk/New+Works.php

Kig ind til fernisering lørdag d. 26. april kl. 13:30 - 16:00
Sct. Mathias Gade 14 - 8800 Viborg - Tlf. 86 62 82 24

Udstillingen slutter 31. maj
Se mere på www.gallerinb.com

Carsten fortæller selv:
”Mit incitament for vedholdende at beskrive landskabet, er naturens suveræne magt og evne til forandring. 
Aldrig det samme - aldrig stilstand - alting skifter farve. Landskabet provokerer mig og byder sig til. Jeg ind-
ser også med tid, at landskabet ikke er den rene idyl. Det er ikke bare en blomsterhave, hvor solen skinner 
og hvor dyr og mennesker ånder fred. Det er en virkelighed vi skal turde røre ved, prøve at forstå, og mærke 
os styrkeforholdet mellem tanke og natur. Landskabet er som vi selv - både voldsom og blid. Det gode og det 
onde, om man vil. Hvis jeg lykkedes med mine anstrengelser på lærredet, er det netop når mine malerier på 
en gang indeholder både skønheden og gruen. Den dualisme er altings skæbne, og med den visdom kan et 
umiddelbart ufarligt landskab, meget vel pludselig være både eksistentielt og betydelig kunst.
Så bliver min fortolkning af landskabet et spørgsmål om temperament - nøjagtig som os selv.”

Nye LAND malerier
galleri NB, Viborg

 ”Forårsdag med blæst”I 2013
69 x 69 cm. Akryl på lærred

"Den rigtige vej" 2014, 90 x 130 cm. Akryl på lærred

”Dage i året” VI & IX. 2014, 30 x 42 cm. Akryl på papir


