
September 2016

Carsten er tilbage i Roskilde med en ny soloudstilling

eksistens
Carsten Frank

Roskilde Kunstforening
24. september – 30. oktober 2016. Fernisering: 24. september kl. 12 - 16

Stændertorvet 3C • Roskilde • Åbent: 12 - 16. Mandag lukket

Carsten Frank: ”Tvivl”, 46 x 51 cm. 2010. Akryl på lærred
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Denne gang hos Roskilde Kunstforening i den smukke Palæfløj med Roskilde Domkirke og bispesædet som 
nærmeste nabo. 
Som udstillingens titel - EKSISTENS -  antyder vil der her blive vist værker, som ikke tidligere har været vist 
i Carstens faste gallerier. Ikke desto mindre er det væsentlige værker, der viser en anden vigtig side af Car-
stens kunstneriske univers. 
I de hyggelige ”udstillingsstuer” har vi disponeret værkerne, så de vises i forskellige temaer: 

Hamlet - Human Trash - Eksistens - Smerte
På 1. salen finder du litografier og nye værker af Carstens ekspressive fortolkninger af det danske landskab.

Til udstillingen har Roskilde Kunstforening ladet fremstillet et katalog om Carstens kunst. Se vedhæftet.

Foruden ferniseringen 24. september kl. 12 - 16 arrangerer kunstforeningen d. 20.oktober kl. 19  et 
Kunstnermøde. Her vil Carsten fortælle om udstillingen og sin kunst i særdeleshed - ligesom der bliver 
musikalske smagsprøver på nyt spændende samarbejde mellem Carsten og Kristian Lilholt. 
Pris kr. 40,- / medlemmer gratis.

Carsten Frank: ”Fortvivlet”, 46 x 86 cm. 2010. Akryl på lærredCarsten Frank: ”Prince Hamlet – three steps before the crime” II
35 x 55 cm. 2016. Akryl på lærred

Kommende udstillinger

Også her vil blive vist eksistentielle værker fra serierne
Hamlet, Human Trash, The Dream & Smerte

samt ekspressive landskabsmalerier

Vestjyllands Kunstpavillon, Videbæk

Carsten Frank soloudstilling: 15. april - 11. juni 2017

I hjertet af Vilnius, Lithauen i en 500 år gammel kælder med hvælvede lofter
finder man det forholdsvis nystartede Galerija GRAFO med under ét år på bagen.

Sammen med kunstnerne Bentemarie Kjeldbæk og Christina Blaabjerg
vil Carsten indtage disse fantastiske lokaler i oktober og november.

Udstillingen er arrangeret i samarbejde med galleri NB.
Så..... falder din vej forbi Vilnius, så kig ind. 

Samtidig kan du i stueetagen nyde en dejlig middag på Michelin niveau.
Galerija GRAFO, Traku 14, Vilnius, Lithauen; +370 666 06555

Carsten udstiller i Vilnius, Lithauen
12. oktober - 13. november 2016

Carsten Frank: “De vilde roser” I,  150 x 200 cm. 2015 . Akryl på lærred

Karin Frank Kristiansen
Lune  sensommer hilsner

Afmelding af nyhedsbrev: Mail til karinspostbox@gmail.com

12.oktober - 13. november 2016: 
Galerija GRAFO

Vilnius, Lithauen

24. september - 30. oktober 2016: 
“EKSISTENS”

Soloudstilling i Palæfløjen
v/ Roskilde Domkirke

14. april. - 11. juni 2017: 
Soloudstilling 

Vestjyllands Kunstpavillon
Videbæk
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