
Marts 2017

Jeg glæder mig til at udfylde rammerne i arkitekt Henning Larsens 
smukke museums bygning - Vestjyllands Kunstpavillon

Hermed en invitation til min hidtil mest omfattende solo udstilling

Fernisering: lørdag d. 8. april 2017 kl. 14 - 16
Udstillingsperiode: 8. april - 28. maj 2017

Vestjyllands Kunstpavillon, Henning Larsensvej 3, 6920 Videbæk
Åbent: Tirsdag - Søndag kl. 13.00 - 17.00. Dog åben 2. påskedag

Carsten Frank:  “Soldiers” Kehlet familiefoto 1959. 120 X 160 cm. Akryl og olie på lærred. 2016

og jeg har længe haft et ønske om - og et behov for - at udfordre mit publikum
på en markant anderledes måde end hidtil set. 

I mange år har jeg – i stilhed og mest for mig selv bag lukkede døre – i atelieret dyrket en langt mere politisk og pro-
vokerende kunst. Den kunst er modnet nu, og efter 10 år i venteværelset har jeg fået en fantastisk fornem mulighed 
for at vise verden, hvad det så er, der er sket.
Min ven, kunsthistorikeren Leo Tandrup, er en af de få, der har fulgt mig hele vejen, og hans engagement og evne 
til indlevelse i min nye kunst førte til, at han brugte to år på at skrive bogen Hvid – Sort – Rød, om mig og min kunst.  
Med den omfattende bog (på mere end 300 sider) i bagagen og præsentation af mine sjældent viste værker blev der bl.a. 
åbnet op for nærværende udstilling på museet Vestjyllands Kunstpavillon - min hidtil mest omfattende solo udstilling.

Det er derfor en fantastisk stor glæde for mig at kunne invitere 
til denne vildt meget anderledes udstilling, som har fået titlen:

Jeg har vristet mig fri i det kunstneriske rum og fundet et nødvendigt supplement til mine ekspressive naturbille-
der. Jeg håber, I vil tage godt imod provokationerne, og lade min løftede pegefinger være en øjenåbner for, at kunst   
ikke bare skal please, men gerne være en ”smertende stemme”, og en meddebattør i det politiske landskab.
Det er nemlig fantastisk, at kunsten kan stille de spørgsmål, ingen andre tør stille, og det     
er misundelsesværdigt, at kunne gribe den kunst, man egentlig ikke rigtig bryder sig om !

Den her udstilling er i sandhed vigtig, og ikke set før.

Til udstillingen er lavet et omfattende katalog / lille bog på 100 sider - på hhv. dansk og engelsk. Det er ikke kun en 
billedbog med gengivelse af mange værker - den indeholder også kommentarer og billedanalyser fra Leo Tandrup 
og jeg selv.
Flere af udstillingens værker er gengivet på nye plakater. Katalog og plakater kan købes i kunstpavillonen.
Forfatter Knud Peder Jensen har lavet en 25 min. lang portrætfilm om mig og primært de nye malerier:
Rejsen mod virkeligheden, som vises på udstillingen

Carsten Frank: Ind i landskabet II. 120 x 200 cm. Akryl og sand på lærred. 2016

Carsten Frank
Afmelding af nyhedsbrev: Mail til cfrank.artinfo@gmail.com

Tænk sig - så skete det endelig: Jeg er kommet på facebook. 
I erkendelse af, at rigtig meget kan foregå på facebook - har jeg 
overgivet mig. Du finder mig på

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015609337121

Send mig gerne en venneanmodning, så vi også kan snakke 
sammen på den her platform

Også helt ny natur-ekspressionisme vises

Udstillingen er sponseret af:


