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" Andalusian moonlight”, 135 x 200 cm. 2020. Akryl og sand på lærred

Det er nærmest fantastisk, at vi på trods af Covid-19 situationen,

kan åbne min udstilling Back to Nature i galleri NB, Viborg.

En udstilling med nye malerier, som jeg har arbejdet på siden sommeren 2019.

Udstillingsforløbet bliver anderledes end vanligt og som følger:

Alle værkerne er lagt op på galleri NB´s hjemmeside. Se: Carsten Frank - Back to Nature

Om få dage vil du også kunne se dem på min hjemmeside: http://carstenfrank.dk/intro/nyeste-vaerker

Preview: Onsdag d. 29. april & Torsdag d. 30. april

Fra kl. 12 er man meget velkommen til at besøge galleri NB og se malerierne. Vi vil naturligvis være vært ved et glas vin. 

   galleri NB - Sct. Mathias Gade 14 - 8800 Viborg +45 8662 8224 - nbgal@nbgal.dk - www.gallerinb.com

Bemærk: Galleri NB er omfattet af samme restriktioner som detailhandlen. Dette betyder, at der skal være minimum 4 kvm pr. besøgende samt fri adgang til

håndsprit og/eller toiletfaciliteter. Med et grundplan på 650 kvm kunne galleriet teoretisk huse 150 besøgende ad gangen. Men for at minimere smittefaren vil

vi dog for alles skyld begrænse antallet af gæster til max 20 personer på en gang.

Fernisering: Fredag d. 01. maj 

Fra kl. 12 starter den officielle fernisering. Igen vil vi naturligvis være vært ved et glas vin. 

Denne dag udgives YouTube videoen hvor jeg sammen med galleriet gennemgår udstillingen.

Den kan ses på YouTube - galleri NB TV fra kl. 12.00.

Online fernisering sendes live på facebook kl. 12.00.

Salg:

Værkerne vil selvfølgelig kunne ses i hele udstillingsperioden indenfor galleriets åbningstider, som p.t. er mandag-fredag kl.12-17

Efter ferniseringen og løbende gennem udstillingsperioden bringes malerierne ud til interesserede kunder for en kortere prøveperiode.

Husk at kunst, uanset de mange virtuelle muligheder, skal opleves i virkeligheden!

Om udstillingen:

Jeg har udstillet i galleri NB siden 1996 og har derfor et stort antal udstillinger bag mig.

Det giver mulighed for at opleve, hvordan jeg gennem karrieren altid har arbejdet med fornyelsen i mit udtryk. 

Back to Nature viser endnu en ny side af min kunst.

På flere planer bliver du vidne til et tilbageblik. Jeg har altid fortolket på naturen, men denne gang ser vi en mere nænsom og anderledes løs poesi. 

Det ligger så latent i mig, at selv i mine mere voldsomme og ekspressive malerier, forsøger jeg at finde den stille poesi. Naturen er efterhånden den eneste 

troværdige allierede vi som mennesker har tilbage. I en verden præget af acceleration og fremmedgørelse, har vi mere og mere brug for pausen og det 

naturlige, og det er et af de fornemste mål med min kunst. 

Tilbageblikket er, at jeg efter mange år, igen har fundet glæden ved det spanske landskab, som jo også har været mit udsyn og mine omgivelser i mere end 

30 år. De 30 års erfaring, har selvfølgelig bragt min kunst og mit udtryk stadig nye steder hen, og nu har jeg mærket, at jeg med god samvittighed, og langt 

mere sikkerhed, kan tillade mig at fortolke på det andalusiske landskab. Det er nemlig ikke nogen ligetil opgave. Kultur skal arves, og det er en 

langsommelig proces.

Udtrykket er blevet blødere og stemningen mere spansk. Værkerne er blevet mere poetiske og kan med rimelighed inspirere andre til at skrive digte til 

malerierne. Ikke mindst fordi malerierne rummer mere end gengivelser af naturen; de er også fyldt med brudstykker og abstraktioner.                                     

                   

"North Atlantic Impressions” 90 x 120 cm. 2019. Akryl på lærred

For to år siden besøgte jeg Island og Canada, og hjembragte insisterende minder og skitser, som siden - og stadig - bliver til nye værker. 

Rå natur med hav, klipper, bjerge og græsskråninger påvirkede mig til positivt, at arbejde videre med indtrykkene. De nordiske billeder er anderledes 

komponeret, og farveholdningen er naturligt tungere og mere kontrastfyldt. 

Det er mit og galleriets ønske og store håb, at mange vil vælge muligheden for at opleve denne nye udstilling -  både virtuelt og i virkeligheden. Hjælp os 

med at dele budskabet - netop i denne tid, hvor vi er nødt til at være meget hjemme.

Bedste hilsner

Carsten Frank
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