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Kunstscenen i Danmark sættes som på enevældens tid, dvs. af en håndfuld eller to. Heldigvis er der
modbevægelser, f.eks. i Silkeborg, hvor kunstkritikeren og redaktøren Steffen Lange nu udsender en fornem

monografi om kunstneren Carsten Frank.

Blandt Franks mange udsmykningsopgaver må nævnes Den Kgl. Danske Ambassade i Washington, USA,
Bang & Olufsen, Svejts, Den Kgl Danske Ambassade i Slovenien og i Silkeborg bl.a. Ferskvandcentret.

Mens store dele af litteraturen om kunsten er syntetisk-dogmatisk, så viser Steffen Lange os, at mennesket og
kunstneren Carsten Frank er forbundne størrelser. Og Lange viger ikke tilbage for at pege tilbage på de intime
banaliteter: kunstneren og menneskets private liv: Bankelev, filmmand, reklamebureau, ægteskab, arbejde og

bopæl: Silkeborg og Malaga i Spanien.

Carsten Frank er en enegænger i dansk kunst. Han bekender sig til en moderne varetagelse af traditionen. Han
maler abstrakt-figurativt, farvemættet og er aldeles udansk i sit vitale og ikke spor depressive formsprog.

Kunstformidleren og journalisten Ole Lindboe har været ekstern redaktør på bogen.
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