
April 2015

Karin Frank Kristiansen

Vi ses forhåbentlig engang i løbet af foråret til et af arrangementerne

19. April - 17. Maj: 
“Tidsånden i landskabet” 

Separatudstilling i
Belle Art Gallery v/ Vejle

23. April: 
LANDlive koncert & 

LANDmalerier
Gram Slot

Afmelding af nyhedsbrev: Mail til karinspostbox@gmail.com

2015 MAJAPRIL

27. April - 5. Maj: 
LANDmalerier på

Kulturhus Kappelborg, Skagen
LAND koncert 30. April

NYT LAND
Vi leger med tanken ! - og vi gør sikkert også noget ved den.

Der begynder nemlig så småt at tegne sig konturerne af et Nyt LAND – endnu er det uden grænser, og ikke betrådt.
Men de har jo gjort det før – Kristian og Carsten (Lilholt og Frank)
De er et par klædeligt beskedne jyder, men sandheden er, at 30.000 eksemplarer af deres fælles projekt LAND-Boksen er solgt, og ikke 
en afkrog af landet er gået fri. Det er en bedrift og en succes i et lille land som Danmark.
Carsten tillod sig den kunstneriske frihed – tilbage i 2005 – at portrættere Danmark gennem 8 malerier, fordelt på årets 8 måneder ! - 
som han sagde. Der ”manglede” altså 4 måneder. Og mange publikummer ved senere koncerter og ferniseringer har efterlyst og ønsket 
sig noget mere LAND. 
Alting tager tid, og kreative ideer skal modnes inden de støbes. Skabelsen af nye sange, nye malerier, og nye sangtekster, kommer ikke 
bare sådan lige ud af den blå luft. For halvandet år siden begyndte Carsten at tumle med nye sangtekster. De er siden blevet præsente-
ret for Kristian, som har taget dem med ind i sin ”kreative boble” Nu er nye ord blevet til musik og sang, og tilbage i Carstens atelier, 
skabes der nu store nye malerier, ud af både musikken og teksterne, som endeligt binder det hele sammen. En anderledes tilblivelse, 
end tilfældet var med LAND-boksen, hvor malerierne kom først.
Men der er lang vej endnu. Carsten og Kristian drømmer om udgivelsen af en stor coffee-table-book med spændende og inspirerende 
indhold, bl.a. om alle de ”LAND-vindinger” de har gjort, store og mindre koncerter, maleriudstillinger, sjove og groteske anekdoter, og 
samtaler med de mange medvirkende kunstnere. Og så skal det naturligvis også være en kunstbog med unik kobling mellem ny kunst, 
sangtekster, noder, musik og sang. Om de indarbejder en CD, DVD eller et USB-stik, eller måske noget helt andet – ja det må tiden 
vise.
Langt det meste af det kreative arbejde kan de to herrer lave for tålelige udgifter, men når det kommer til de store omkostninger til 
bogtrykkeri, pladestudie, filmfotograf og mange andre emner, så får de brug for økonomisk hjælp – brug for en sponsor.

Her får I en forsmag på, hvad der venter i kulissen:

Marts måned, var blandt de ”manglende”

”Nattrækker Fugle” 

Derude i himlen høres stemmer om vår,
de blander sig med vintervind og rester af sne,
mens kysten knækker bølger i millioner af år.
Nattrækker fugle,
og marts viol
Isblomster smelter under den sorte sol
- i marsken

Derude i himlen høres stemmer om vår,
de bringer os smil og åbner op for livet,
og alt det grønne der begyndte i går.
Nattrækker høge,
og drosler på vej
Hen over hav og dige i hjemløs leg
- i marsken

Derude i himlen høres stemmer om vår,
de vokser som krokus tæpper på nøgen jord,
under ensomme træer der får klæ´r og forstår.
Nattrækker gæs,
over alt det sorte
Vinteren segner på ny og bliver borte
- i marsken                                                Carsten Frank 2015

Tryk på dette link, og se TV-2 udsendelsen, hvor Kristian fortæller om inspiration og om begyndelsen til ”Nyt LAND” hvor der netop er 
fokus på ”Nattrækker Fugle” : http://www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=42147

”Frostvejr” IV. 80 x 130 cm. 2011. Akryl på lærred

Som trækfuglene er vi vendt tilbage til Danmark efter ½ års intensivt arbejdsophold i det spanske. 
En god periode er, hvor Carsten især har arbejdet med store udsmykningsopgaver

og den kommende separatudstilling i Belle Art Gallery 

Udstillingsperiode: 19. April - 17. Maj 2015. 
Fernisering Søndag d. 19. April kl. 13:00 - 16:00

 
Belle Art Gallery • Vejlevej 145  •  7140 Stouby  •  Tlf. 75 89 73 70  • www.belle-art.dk

Tirsdag – fredag kl. 12 – 17 • Lørdag – søndag kl. 11 – 16  •  Mandag efter aftale

Du kan se flere værker i det nye, omfattende udstillingskatalog på 28 sider, 
hvor Carsten netop også filosoferer over udstillingens titel ”Tidsånden i landskabet.” 

Kataloget kan udleveres i galleriet, og er også vedhæftet (Sæt Adobe Reader til ”2 sider op”, så opslagene vises rigtigt) 

“Landskabet bagved” II, 40 x 60 cm. 2015. Akryl på lærred.

“Ensomt blomstrende æbletræ i morgendis” 90 x 130 cm. 2015. Akryl på lærred  
 

“Tidsånden i landskabet” I, 90 x 130 cm. 2015. Akryl på lærred.

Den Holstenske Lade på Gram Slot danner den smukke ramme om 
endu et tværkunstnerisk LANDlive arrangement med malerier, digte, 
koncert og film.

Carstens 8 LANDmalerier, som Jyske Bank endnu gang velvilligt har lånt 
os, vises fra kl. 16:00 i Herregårdsstalden lige overfor. 

Med Kristian Lilholt som ”maestro” går den store og velkendte ”kon-
cert-trup” på scenen kl. 19:00 - og giver jer en uforglemmelig oplevelse.
Se mere på: http://gramslot.dk/kristian-lilholt-land-live/  - hvor også bil-
letter inkl. Tapasbuffet kan købes

Håber vi ses på Slottet

Efter koncerten køres malerierne fra det 
sønderjyske til ”toppen af Danmark”:
Til Kulturhus Kappelborg i Skagen. 

Her udstilles de i udstillingssalen, 2.sal fra 2
7. april og frem til 5. maj. 
Åbent mandag, tirsdag, torsdag kl. 10-17. 
Fredag kl. 10-14 og lørdag kl. 10-13. 
Skolevej 5, 9990  Skagen. 

30. april kl. 20:00: LAND koncert i salen. 

LANDlive 

torsdag d. 23 april kl. 19.00

Se mere på: http://www.kappelborgskagen.dk/arrangementer/vis/artikel/land-live-m-kristian-lilholt/

Noget om kunst
For nogle måneder siden fik vi denne mail fra vores gode ven Thomas. 

Prøv at klikke på linket - og få sat lidt populistiske ord på kunst 

Hej Carsten og Karin!
 

“Hvad er kunsten til for?”er sikkert et spørgsmål, som dukker op i alle mennesker på et eller andet tidspunkt.
Og senere hen i livet kan den halvdel af menneskeheden, som bryder sig om kunst,

så prøve at forklare den anden halvdel af menneskeheden, dem som ikke gider kunst,hvad kunsten egentlig er til for.
En af mine gamle kolleger sendte mig linket til The Guardian’s hjemmeside,

hvor en lille film kort fortæller fyndigt om formålet med kunsten.
Der bliver ligesom sat ord på det, som vi kunstelskere jo godt ved,

men måske ikke lige kan få sagt rigtigt til de ikke-kunstinteresserede.
 

God fornøjelse:

http://www.theguardian.com/artanddesign/video/2014/sep/10/what-is-art-for-alain-de-botton-guide-video?CMP=share_


