Carsten Schmidt - Olsens Udstilling i
Skagens Kunsthal i påsken 2017

I påsken fylder Carsten Schmidt-Olsen Skagen Kunsthal. Det blir med udstillingen
"ALT MULIGT" der kommer til at bestå af ældre og nyere eksperimenter. Flere
har ikke været udstillet før. Her er maleri, robot-maleri, grafik, "venteværelset",
computer-grafik, mixed media, mail art, foto, video (installation), objekter m.v.
Tilbage i halvfjerdserne var Carsten Schmidt-Olsen bag "Galleri Guld" i Gammel
Skagen. Her vistes en stjerne række af de kunstnere, der fra firserne kom til at
præge dansk kunstliv.
Carsten Schmidt-Olsen er en pioner i mail-art, computerkunst, dansk video- og
robotkunst. I mere end 40 år har han fungeret som et Nordjysk forskningscenter
for, hvad ny teknologi og nye medier kan. Han har altid sat en ære i, at være et
udtryk for sin tid. Og det har han fælles med Dürer, Goya og Toulouse Lautrec,
der hver på deres tid udviklede nye tekniske mulighed for at skabe kunst.
I forbindelse med udstillingen er Skagens Kunsthals Bygning pakket ind i
mængder af store fotografiske kollager. De var i forbindelse kunstfestivalen Port
2010, udstillet i Hjørrings bybillede:

I 2009 deltog Carsten Smidt-Olsen i Nordjyskes "Kunst i Avisen" -projekt med et
originalt værk indlagt i Avisen (gengivet herunder).

Skagen Kunsthals adresse er Værftsvej 2, Skagen
Udstillingen er åbent i perioden fra den 8. april til og med den 17. april 2017.
Åbnet hver dag mellem klokken 13 – 17.
Der er fernisering lørdag den 8. april kokken 13:00, hvor Gorm Spaabæk,
Skagens Kunsthal åbner udstillingen
I er meget velkommen til at tage kontakt med Carsten (eller undertegnede).
Kontaktoplysninger på Carsten Schmidt-Olsen
Carsten Schmidt-Olsen
Kirkegaardsvej 41
9800 Hjørring
Telefon: 98 92 12 65 / 51 37 18 07
E-mail: csovideo@gmail.com
Kontaktoplysninger for Skagen Kunsthal ved Gorm Spaabæk
Gorm Spaabæk
E-mail: gormspaabaek@mail.dk
Telefon: 09 94 24 02 / 24 22 21 02
Hjemmeside: www.gormspaabaek.dk
Skagen Kunsthal er et kunstnerdrevet udstillingssted: www.skagenkunsthal.dk

