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Mobilt alter til Regionshospitalet i Silkeborg

Ved en sammenkomst tirsdag eftermiddag fik Regionshospitalet og hospitalspræst Anette Kortegaard overdraget det fine, lille 
mobile alter, som  Carsten har stået for og løst rent kunstnerisk.  
I efteråret 2015 opstod hos sogne-og sygehuspræst Anette Kortegaard (Silkeborg Kirke) ønsket om, at kunne få fremstillet et 
lille mobilt alter, der skulle bruges i forbindelse med bl.a. aftensang på regionshospitalet i Silkeborg. Aftensangen foregår på 
gangen, hvor der også er gang i mange andre ting, hvorfor det kan være svært at finde ro og samle tankerne. Derfor er det 
vigtigt med et lille alter, der kan være med til at samle fokus og som både den syge, pårørende og andre kan forholde sig til.
Alteret - et smukt, lille triptykon med målene i udslået tilstand på 74 x 101 cm. - er fremstillet af ædle træsorter, og selve 
”møblet” er tilvirket på det beskyttede værksted ”Træværkstedet” i Aarhus. En pensioneret smed, Anton Mikkelsen fra Mors 
har tilvirket de fine jern beslag, og endelig har Frede Højgaard Jensen, også fra Mors, håndsyet en fin lædertaske som netop 
rummer det lille alter, og gør det bærbart.
Det kunstneriske motiv på hovedstykket samt de to sidefløje er de sovende disciple samt en sammensunken og bedende Jesus 
i Getsemane Have. Det kunstneriske tvist er bl.a. at Carsten har henlagt den historiske hændelse til et dansk landskab, hvor 
Jesus og de sovende disciple er fanget i et gyldent sommeraftens lys mellem typiske nordiske og slanke birketræer. 
Det er dybt menneskeligt, at Jesus beder for sit eget liv også. Det gør hele motivet og meningen menneskelig, og dermed 
”rigtig” for præsten, at tage udgangspunkt i.
Fremstillingen af det lille fine alter er blevet sponseret af Jyske Banks almennyttige fond, Odd Fellow loge 56 samt Alderslyst, 
Balle, Brædstrup, Kjellerup og Silkeborg Y´s men clubber.

”Hamlet - at være sig selv eller sig selv nok”
Kunstnergruppen FuFo udstiller på
Kulturhuset Banegården i Aabenraa

20. maj - 12. juni 2016

En meget seværdig 
”Hamlet” udstilling. På en 
og samme tid smuk og 
spændende, dybt alvorlig 
og seriøs - med stof til ef-
tertanke.

FuFo gruppen: Jørgen 
Steinicke, Lars Bang, Ole 
Videbæk, Knud Peder 
Jensen, Leo Tandrup og 
Carsten Frank har i 5-6 år 
”bøjet” Shakespeares ord 
fra skuespillet.

Udstillingen er drøn ak-
tuel - mest fordi Hamlet 
stadig er en lyslevende 
person i os alle, men selv-
følgelig også fordi vi net-
op i år markerer 400 året 
for Shakespeares død.

19 - 31. August flytter 
store dele af udstillingen 
videre til Brænderigåden, 
Horsens.

Læs denne stærke kommentar til Carstens værker fra en Viborggæst - og se udstillingen, hvis du tør!
”Hold da op hvor nogle stærke eksistentielle billeder, så meget passion, fortvivlelse, desperation og søgen efter selvet i dine bil-
leder- Jeg holder rigtigt meget af dem alle- de var en fornøjelse at opleve, lige fra Ofelia foran et spejlbillede som ingen så, Ofelia 
og Hamlets kærlighed og oprindelighed (der sker så meget imellem dem og rørte mig meget) -opgøret med moderen - til Hamlets 
søgen efter at være  ... 
Tak for en super oplevelse. Jeg håber, at andre i DK for fornøjelse og oplevelsen af Hamlet igennem dine billeder...”

2016

Naturens spejl
20 års jubilæumsudstilling

16. april - 28. maj i galleri NB
Jubilæumsudstillingen i galleri NB, Viborg fortsætter ugen ud - så du 
kan stadig se den smukke ophængning.
Her kan du se en lille video fra ferniseringsdagen, hvor mere end 200 
mennesker mødte op. TAK for det.
https://www.youtube.com/watch?v=z350j48syAE
Udstillingskataloget kan ses på: 
https://issuu.com/x2417y/docs/carsten_frank_-_naturens_
spejl/1?e=2008296/30000297

Kommende solo udstillinger

På begge udstillinger vises
eksistentielle værker fra serierne Hamlet, Human Trash, The Dream & Smerte

samt ekspressive landskabsmalerier

24. september - 30. oktober 2016

Roskilde Kunstforening, Palæfløjen v/ Roskilde Domkirke:

Vestjyllands Kunstpavillon, Videbæk

15. april - 11. juni 2017

Karin Frank Kristiansen
God sommer

Afmelding af nyhedsbrev: Mail til karinspostbox@gmail.com

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

20 års jubilæumsudstilling
galleri NB, Viborg

24. sep. - 30. okt. 2016: 
Soloudstilling 
Palæfløjen

v/ Roskilde Domkirke

20. maj til 12. juni 2016:
Banegården, Aabenraa.

“Hamlet udstilling” 
med kunstnergruppen Fufo
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14. april. - 11. juni 2017: 
Soloudstilling 

Vestjyllands Kunstpavillon
Videbæk

19. - 31 august 2016:
Brænderigården, Horsens

“Hamlet udstilling” 
med kunstnergruppen Fufo


