
December 2018

December - Jul og Nytår er traditionernes tid. 
Tid for status og reflektioner over året, der forløb.

Derfor dette nyhedsbrev som følger op på 
nogle af 2018 aktiviteterne samt lidt om 2019. 

NordArt 2018 blev en forrygende succes med mere end 100.000 besøgende i de næsten 
5 udstillingsmåneder. Jeg har været både glad og taknemmelig over at få lov til at deltage med hele 9 eksisten-
tielle værker. 5 gange har jeg besøgt udstillingen - og hver gang oplevet nye sider af den udstillede kunst. 
Jeg glæder mig allerede til at se næste års udstilling! Bl.a. arrangerede Mediehuset Midtjyllands Avis / Herning 
Folkeblad en læsertur med 35 deltagere i en fyldt bus. Det blev en lang og dejlig dag.

Foto: Hans Krabbe / Midtjyllands Avis

galleri NBs kunstforening var i foråret på besøg i mit spanske atelier ved Málaga. De 12 deltagere besøg-
te mig også senere i atelieret i Silkeborg. Det er hyggeligt og givende med disse besøg - og en dejlig måde 
at møde mennesker med et åbent kunstsyn med interesse for både min - og andres kunst.

Kunstforeningen inkl. Picasso på Plaza Merced i Málaga Besøg i Silkeborg

Min inspiration fra sidste års rejse til Island og Canada fornægtede sig ikke, og blev til to velbesøgte soloud-
stillinger i Belle Art Gallery & galleri NB. Der blev taget godt imod de nye, ekspressive værker fra både 
storby og natur. Gallerierne har stadig et par af ”mesterværkerne” tilbage.

Belle Art Gallery ”Icelandic Waterfall” II, 95 x 150 cm. 
2018. Akryl på lærred. Hos galleri NB

galleri NB galleri NB. Justitsminister Søren Pape 
Poulsen åbnede min udstilling ”Wild - 
North / West”

Carsten Frank
Afmelding af nyhedsbrev: Mail til cf.fineart@gmail.com

Bedste hilsner

Her en lille væsentlig og prisbelønnet tegnefilm: https://www.facebook.com/TrulyMind/videos/339804403454581/

Glædelig jul og godt nytår

På baggrund af NordArt udstillingen har jeg indgået aftaler med Fine Art Gallery, Oslo & Kragerø, Norge 
samt Fredericia Kunstforening. 

Med Fredericia Kunstforening har jeg 
aftalt en soloudstilling: 8. - 24. /11 2019. 
Under arbejdstitlen ”Illusions” arbejder jeg 
netop nu med at skabe nye eksistentielle 
værker, som bliver fokus for udstillingen i 
de indbydende lokaler.
Se mere på: https://fredericiakunstforening.
dk/udstillinger/kommende-udstillinger/

Lige nu præsenterer
Galleri Fineart 
på Filipstad Brygge i 
Oslo to af mine værker. 
Se mere på: 
https://www.fineart.no/
kunstner/carsten_frank

Sammen med færøske Marita Rask har jeg i år skabt en spændende symbiose af min malerkunst og 
strikning som kunsthåndværk. Med et af mine færø værker som forlæg skabte Marita en sjælden smuk og 
unik trøje af lækre garner i 30 farver. Mange frugtbare diskusioner og 300 ”strikketimer” senere kunne jeg 
så i efteråret hoppe i mit eget maleri. Selv synes jeg trøjen er blevet vild flot - og imponerede som Marita 
med stor omhu har kunnet transformere mit maleri til strikke kunst. TAK for det!


