Januar 2012

Nu åbnes dørene for den længe ventede
separatudstilling i galleri NB, Viborg

LAND

4. februar - 10 marts 2012

Carsten Frank: “Stille vinterlys” III. 2011. 110 x 180 cm. Akryl på lærred

Der er til denne udstilling trykt et katalog (vedhæftet) på 28 sider.
Heri skriver Carsten bl.a. om sine tanker og ideer bag skabelsen af værkerne,
så med et uddrag heraf vil jeg lade hans ord fortælle:
“I 2005 skabte jeg landskabsfrisen LAND til Jyske Finans i Silkeborg. Siden er disse malerier blevet “transformeret”
til smukke melodier, og mine tilhørende digte er blevet til sangpassagerne i Kristian Lilholts musikkompositioner.
Ydermere er 8 små selvstændige film blevet skabt på baggrund af både maleri, tekster samt musik og sang.
For mig selv som billedkunstner, har det motiveret mig til at nyfortolke den oprindelige landskabsfrise. Skabe nye
malerier, nu med den helt enestående situation, at mit spanske atelier har været fyldt med vidunderlige melodier,
og sangstemmer med ordene fra mine egne tekster og stemninger fra mine egne malerier. Det har på en gang været
både forunderligt og fantastisk !
De oprindelige otte titler har jeg genfortolket i tre nye serier, som alle forholder sig til landskabsformatet i de oprindelige malerier. I alt 24 værker med rod i vores natur, klima og årstider – helt basalt de vilkår vi alle lever med i Danmark.
Derfor har denne udstilling meget naturligt fået titlen “LAND”, og mit ærinde har været at prøve at lykkes med en
endnu tættere symbiose mellem malerierne og de nu tilhørende nye melodier, sange og levende billeder. I virkeligheden har det betydet et endnu mere naturligt og figurativt maleri. Nu er der ikke alene tale om et maleri, men et
maleri, som har knyttet til sig, en hel særlig musik og sangtekst, og en unik lille filmfortolkning.
Undervejs lykkedes det mig faktisk, at “stå så meget af”, at jeg sank helt derned hvor man ellers aldrig får lov til at
være, og udfordringen blev ubetinget tændt. Det blev et mål i sig selv, at forfølge tanken om udelukkende gennem
farver, at kunne beskrive forskellen mellem f.eks snevejr og frostvejr. Jeg tror man skal være nordisk af fødsel, sjæl
og sind, for overhovedet at kunne fornemme den hårfine forskel.”
Carsten Frank, Januar 2012

Carsten Frank: “Det lyse sommerland” III. 2011. 110 x 180 cm. Akryl på lærred

Fernisering lørdag d. 4. februar kl. 14.00
galleri NB, Sct. Mathiasgade 14, Viborg

Åbent mandag - fredag kl. 10.00 - 17.00 / lørdag kl. 10.00 - 14.00

Som en festlig optakt til denne udstilling er der fredag d. 3. februar om aftnen kl. 20.00 koncert.
Kristian Lilholt spiller med sin trio (Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen) på Paletten i Viborg.
Koncerten er specielt relateret til LAND og udstillingen som sådan.
Her vil I kunne opleve flere numre, hvor Carstens malerier og digte fra den nye LAND boks,
bliver fortolket live med bl.a. film på storskærm
Billetter á kr. 160,- kan købes på www.paletten.dk

Hvad er der mere på “tapetet” for 2012:
● Det videre arbejde med LAND boksen, som jeg skrev om i sidste nyhedsbrev, er i fuld sving. Det første synlige
resultat er jo netop denne LAND udstilling, hvor Carsten har ladet sig videreinspirere af både Kristians musik og
Kims film. Kristian arbejder nu på en stor koncertturné til landets musikhuse - en multi kulturel koncert, hvor
malerierne vil blive udstillet, mange af solisterne / musikerne vil optræde, film vist på storskærm m.m.
FILM på youtube: På http://youtu.be/gn_QsSeuG2M kan du se en lille LAND - teaser. Her vises film- og lydklip fra
nogle af sangene i LAND boksen. Og på http://youtu.be/lu-RP_qeSXo finder du klip fra realease receptionen i
København.
● Inden længe kommer en dokumentarfilm om Carsten og hans kunst. Ib Skytte Jakobsen fra Front TV, der
gennem et par år har fulgt Carsten, er ved at færdigklippe filmen med titlen: ”På rejse med en kunstner”.
Spilletid: 25 min. Filmen vil blive vist på forskellige TV stationer.
● 27 - 29/1: Art Herning. Carsten deltager på galleri NB´s stand.
● I april tager vi en uges tid på en intensiv studietur til New York sammen med 8 – 10 andre kunstnere og
kunstinteresserede mennesker. Ole Lindboe, redaktør af Magasinet Kunst, arrangerer turen og vil dele ud af sin
store viden om Metropolen. Ikke mindre end 70 gange har han besøgt New York.
● 30/6 – 29/7: ”Øen og fjorden” er titlen på en gruppeudstilling i Galleri Salling, Hjerk. Her udstiller Carsten sammen
med bl.a. Ole Sporring, Hans Tyrrestrup, Finn Have, Steen Folmer Jensen, Kim Frans Broström,
Felix Pedersen, Henrik Scheel Andersen og Bodil Schmidt.
● Efteråret 2012: Separatudstilling i Horsens Kunstgalleri, hvor Carsten som en af de første skal udfylde de spændende rammer i den nye , flotte galleribygning, som er ved at blive bygget i Belle ved Stouby.
BEMÆRK: For at kunne se vedhæftede udstillingskatalog på den rigtige måde, er det vigtigt, at din Adobe Reader
er opsat til at vise “to sider” af gangen. Det gør du således: Klik på “Værktøjer”. Klik på “Tilpas værktøjslinjer”.
Find “værktøjslinjen Sidevisning” (næsten nederst) Sæt flueben her OG ud for “To sider” og / eller “To fortløbende
sider”. Klik OK - så skulle du kunne få det vist korrekt!

Mange hilsner fra
Karin Frank Kristiansen
LAND boksen sælges stadig kun hos os for kr. 350 kr. + forsendelse i Danmark:
1 stk. ialt kr. 415,- / 2 stk ialt kr. 776,- / 3 stk ialt kr. 1.140,-.
Så skulle I være interesseret, så send os en mail.
Alternativt kan beløbet indsættes på konto:
Danske Bank Reg.nr 9762, kontonr 3462022298 . Husk navn og postadresse.
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