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Godt nyt til alle, der elsker kunst

NY BOG
Den længe ventede bog om Carsten Frank og hans kunst kommer på gaden inden Jul

  

Forfatter til denne store nye kunstbog er ingen ringere end en af vores mest ansete kunsthistorikere, 
Dr. Phil. Leo Tandrup. Bogen, som har været undervejs i mere end to år, har fået titlen

" HVID - SORT - RØD - Carsten Franks kunst"

Det er et omfattende værk på 350 - 400 sider. En stor kvadratisk bog ( 28 x 28 cm) med vægt på et spændende, æstetisk 
og kreativt layout.
Gennem kritiske og indgående samtaler med Carsten, og ikke mindst analyser af hele 126 af Carstens værker, forsøger 
Leo Tandrup at afdække hvilket ”stof” en kunstner er gjort af – hvilke kreative veje og vildveje Carsten har været om-
kring for at kunne udtrykke sig, som han gør i dag.

Har du lyst, kan du læse mere om bogen på: https://docs.google.com/document/d/1OQGGQiKh8Qi-sSth608Wx-8k9K7iK-
kSjuvTX8Flcvh4/edit?usp=sharing

Via dette link kan du se eksempler på prøvelayoutet: 
http://issuu.com/sputnikreklame/docs/kunstbog_30x30_online

Måske et af dine værker, er omtalt i bogen

Mange har længe efterspurgt bogen, og nu får du muligheden for at forudbestille den. 
De første 300 bøger bliver nummererede og signerede eksemplarer, 
Dem sælger vi up front til en specialpris på kr. 350,- + evt. forsendelse. 
Både forfatter og kunstner signerer.
                       

Brug den som årets spændende Julegave

Først i december præsenteres bogen af Carsten og Leo Tandrup ved et hyggeligt release arrangement, hvor de forhånds-
bestilte nummererede og signerede bøger kan afhentes. Sted og dato offentliggøres senere - ligesom vi kan sende dem til 
dig (+ forsendelses-omkostninger)
Vil du bestille bogen - og være sikker på at erhverve et nummereret og signeret eksemplar, så send os blot en mail med 
navn osv til: karinspostbox@gmail.com eller brug hjemmesidens kontaktformular 
                                            

Vi glæder os til at præsentere bogen

Karin Frank Kristiansen


