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Karin Frank Kristiansen

Så sker det !

Invitation 
til bogpræsentation

Afmelding af nyhedsbrev: Mail til karinspostbox@gmail.com

museum 
       jorn

Gudenåvej 7 - 9, 8600 Silkeborg

Torsdag d. 10. december Kl. 17 - 20
Med stolthed er hele holdet bag bogprojektet klar til at præsentere den store, nye bog, hvor vi de sidste måneder har 
knoklet i dage og nætter for at blive færdige.
Forfatter, Dr. Phil og kunsthistoriker Leo Tandrup har skrevet befriende ærligt med indgående analyser af Carsten og 
hans kunst gennem tiden.  
Dybest set et billede af alle kunstnere og deres altid svære valg og brydekampe med sig selv, Gud og Fanden.
Bogens 325 sider er flot og spændende layoutet i formatet 28 x 28 cm. med gengivelse af ikke mindre end 126 værker.

Dagens uformelle program
 
 • Kl. 17:30 Vil Leo Tandrup og Carsten fortælle om bogen, processen og hele tilblivelsen.
 • Ud af oplaget på 1.000 ex er 300 nummererede. Disse sælges denne dag til en specialpris   
       på kr. 350,- (normalpris 450,-) - og Leo og Carsten signerer gerne.
 • Vi byder på et glas vin, og i den skønne café cobra kan I købe kaffe, kage, sandwiches osv.
 • Gå ikke glip af museets enestående Jorn samlinger og nuværende udstilling:
    What moves us? Le Corbusier & Asger Jorn. I anledning af bogpræsentationen tilbyder    
       museum jorn 50% rabat på entrébilletten. Fortæl blot i billetsalget, at du er indbudt !  
    

Reservering og afhentning af bestilte bøger
Mange har allerede købt eller reserveret en nummereret og signeret udgave af HVID - SORT - RØD. 
Så denne dag udleverer vi bogen til dig - ligesom vi hurtigt sender den til jer, der har ønsket dette.

Har du endnu ikke købt eller reserveret bogen, kan det nås endnu.
For selvom bogen kan købes på dagen, anbefaler vi, at du gør det på forhånd, så den ligger klar til dig.

Send en mail til karinspostbox@gmail.com. Tlf. 86811277.

Brug den som årets spændende Julegave

 Vi glæder os alle til at se jer til nogle hyggelige og uformelle timer 
i museum jorns smukke omgivelser. 

Vel mødt!

Mød hele holdet på museum jorn    
Leo & Carsten - naturligvis 
Art Director Bent Lomholt - vores kreative layouter
Dir. Jan Brix, Scanprint, som har stået for trykningen
Kunsthistoriker Gitte Tandrup,
    som har bidraget med div. registre m.m. til bogen
samt undertegnede, som har fungeret som 
                                             projektkoordinator m.m.

Carsten, Jan Brix & trykkeri 
medarbejderen fanget i et 
hektisk øjeblik under tryk-
ning af HVID - SORT - RØD  
hos Scanprint, Horsens i 
sidste uge. 
Faktisk skulle den store Co-
mori maskine køre i næsten 
1 døgn for at komme igen-
nem hele bogen

2. December. kl. 17:00: 
“Efterklang” med 

Carstens “I didn´t see it”
Alderslyst Kirke

16. April - 28. Maj 2016: 
Separatudstilling
galleri NB, Viborg

24. Sep. - 30. Okt. 2016: 
Separatudstilling 

Palæfløjen v/ Roskilde Domkirke
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10. December kl. 17:00 - 20:00
Bogpræsentation af 
HVID - SORT - RØD

museum jorn, Silkeborg

29. - 31. Januar 2016: 
Art Herning

Værker af Carsten er med på
galleri NBs stand


