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Lige før jul præsenterede vi Leo Tandrups nye  bog om Carstens 
kunst. Det blev en overordentlig hyggelig og meget velbesøgt 
eftermiddag, hvor omkr. 180 mennesker havde fundet vej til 
Museum Jorn. TAK for det store fremmøde, hvor I på festlig vis var 
med til at afslutte det store arbejde omkring udgivelsen.
I januar kom så en ualmindelig fin lektørudtalelse på bogen. Se 
den her til venstre. Den varmer og giver os mod på nye udfordringer.

Bogen kan nu købes via landets boghandlere, Carstens gallerier,
direkte hos os eller i webshoppen www.land.dk. 

Bogen findes i 2 udgaver:
Folieret: Kr. 400,-

Nummereret og signeret: Kr. 450,-
+ evt. forsendelse

Naturens spejl
20 års jubilæumsudstilling

16. april - 28. maj i galleri NB

Det er nu 20 år siden Carsten havde sin første udstilling i galleri NB, Viborg. 
Mange malerier har set dagens lys siden da - og meget er ændret. Både de fysiske rammer i 
galleriet og Carstens udtryk har flyttet sig i den forløbne tid.
Dette jubilæum markeres med 26 helt nye fortolkninger af det danske landskab, hvor naturen 
spejler sig i Carstens værker - og sind.
Kl. 14 på ferniseringsdagen d. 16. april vil Thorkild NB Nielsen og Carsten introducere udstil-
lingen, og Kristian Lilholt kommer også forbi med sin guitar og gir en lille smagsprøve på en 
af de nye sange, som Carsten har skrevet teksten til.
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I forbindelse med udstillingen har vi fremstillet et smukt katalog, som kan ses via dette link:
https://issuu.com/x2417y/docs/carsten_frank_-_naturens_spejl/1?e=2008296/30000297

Fernisering lørdag d. 16. April kl. 13:30 - 16:00
galleri NB Sct. Mathiasgade 14, 8800 Viborg

“Bakkeland” 
120 x 140 cm. 2015

 Akryl og sand på lærred

Nye udsmykningeopgaver

Til Diabetesforeningen, Toldbodgade, 
København har Carsten sammen med 
Belle Art Gallery i efteråret skabt fore-
løbig 3 store værker til bl.a. mødesalen. 
Og Sparekassen Thy, Thisted har været 
på indkøb hos galleri NB. De kan nu 
glæde sig over nedenstående nyerhverv- 
else til konferencerummet.

“De vilde roser” II
150 x 200 cm. 2015   
Akryl på lærred

Karin Frank Kristiansen
Vi ses til fernisering

16. April - 28. Maj 2016: 
“Naturens spejl”

20 års jubilæumsudstilling
galleri NB, Viborg

Fernisering d. 16/4 kl. 13:30 - 16

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

Palæfløjen v/ Roskilde Domkirke

Afmelding af nyhedsbrev: Mail til karinspostbox@gmail.com
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20. maj til 12. juni 2016:
Banegården, Aabenraa.

“Hamlet udstilling” 
med kunstnergruppen Fufo 

Fernisering d. 20/5 kl. 16 - 19

4 snapshots fra bogpræsentationen på Museum Jorn


