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Island & Canada
Livsrytmer skal brydes, så hjernens pathways tvinges i andre og nye retninger. Det giver mennesker nyt
mod og indhold, og for en kunstner giver det nødvendige udfordringer - og ny kunst.
Rejser til Island og Canada i september og oktober har været det perfekte mål for mit nordiske sind, og
mine fortolkninger af natur og landskab har fået ny og barsk inspiration.
Island er formidabel i sit nøjsomme og hårfine farvevalg.
Canada er mægtig - og på samme tid vild, voldsom og storslået.
Foreløbige skitser maser sig på for at blive transformeret til nye lærreder.

*

Justitsministeriet
Justitsministeriet har netop lånt to af mine værker, som - sammen med to værker af min kollega
Vilmantas Marcinkevičius - hænger på Justitsminister Søren Papes kontor.
I kan se dem i denne lille video fra galleri NB, hvor Søren Pape fortæller om sine nye værker.
https://www.youtube.com/watch?v=Y6ij2XSZyKQ

“Den røde bro” I & II, Vejlbomose, Silkeborg. 110 x 110 cm. 2016. Akryl på lærred
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Nyt litografi
Netop nu arbejder jeg med at skabe et litografisk tryk hos Saxum Litho i Gravlev på Djursland.
Det er et omfattende og yderst tidskrævende arbejde, som jeg har set meget frem til - og savnet de seneste år.
For det er faktisk 7 år siden, jeg sidst lavede et litografi.
Til to markante Silkeborg-virksomheder skal jeg skabe et litografi i 3 farver.
Jeg tegner på den fascinerende sten, mens stentrykker Niels Peitersen tager sig af det tekniske og styrer
den fine Schnell trykpresse.
Vil du vide mere om det litografiske håndværk, så se her:
http://www.saxum-litho.dk/vaerksted.html

Niels Peitersen i sit grafiske værksted, Saxum-litho i Gravlev v/ Ebeltoft
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Separat ophængninger
Belle Art Gallery: Har siden midt i september haft en separatophængning af nye Carsten Frank værker.
Det har været en succes og derfor forlænges udstillingsperioden til d. 3. december.
Du vil stadig kunne nå at se værkerne på Vejlevej 145, 7140 Stouby.
Odd Fellow logen, Silkeborg: 8. dec. 2017- ca. 15. marts 2018: Ca. 20 værker kan i det daglige
ses efter aftale med Erik Simonsen, Tlf.: 20139048. Email:erik@simonsen.com.
Separat ophængningen åbnes med en lille fernisering, hvor alle er velkomne:
d. 8. december, kl. 15:00 - 17:00.
Odd Fellow, Håndværkervej 6, 8600 Silkeborg

“Nattrækker Fugle” 120 x 200 cm. 2017. Akryl og sand på lærred
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Kommende Soloudstillinger i 2018
Belle Art Gallery, Stouby v/ Vejle: 25. marts - 9. maj 2018.
Fernisering søndag 25. marts kl 13:00 - 16:00.
Til udstillingen fremstilles et fyldigt katalog.
galleri NB, Viborg: September 2018. Mere info senere
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DRIFT
Prøverum for kunst
På adressen Guldbergsgade 36 i Silkeborg er vi tre kunstnere (Carsten Frank, Jacob Juhl & Lars Bang), der
arbejder i hvert sit atelier.
I fordelingsarealet mellem os har vi indrettet et ”prøverum for kunst”. Det er først og fremmest en oplagt
mulighed for os selv til at prøve kunsten af, inden den endelig godkendes eller måske stadig skal rettes til.
Det er også et samtalerum for dem, som kommer indenfor og ønsker at møde os kunstnere i en afslappet
og uformel atmosfære.
Rummet har et begrænset areal, men op mod 40 - 50 mennesker kan finde plads, når der inviteres til foredrag om kunst - filosofi - politik - religion - lyrik - musik eller noget helt andet.
I reglen vil vi i det daglige alle tre være repræsenteret med værker. Ind imellem vil der være solo ophængninger fra bare den ene af os. Og endelig andre gange vil vi invitere andre kunstnere til at udstille.

Mine allernyeste billeder i prøverummet
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HVID - SORT - RØD
Carsten Frank i kunst og liv

en oplagt gaveidé til jul

Leo Tandrups store kunstbog HVID - SORT - RØD er stadig på lager.
Bogens 325 sider er flot og spændende layoutet i formatet 28 x 28 cm. med gengivelse af
over 100 Carsten Frank værker.
Den fantastiske lektørudtalelse omtaler bl.a. bogen som

”...en pragtudgave af en kunstbog, der kan interessere alle, der følger med i dansk nutidskunst.
Leo Tandrup er en yderst vidende og gnistrende fortæller, hvis inspiration og analyser er spændende
læsning. I den enorme og flotte bog fortæller han om sin ven, kunstneren Carsten Frank.”

Her op til jul sælges den til specialpris - for kun Kr. 250,- + fragt kr. 50,-.
Bogen kan bestilles ved mail til cf.fineart@gmail.com / tlf. 60611277, som også kan bruges til mobilepay.
Husk at oplyse navn + adresse.
Glædelig Jul til alle jer, der følger min kunst og læser mine nyhedsbreve

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

