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En befriende ærlig, kritisk, indlevende og dybtgående bog. Ikke bare om billedkunstner Carsten Franks kunst
og liv, men den rammer også læserens tilværelse, skildret ud fra et intimt kendskab til vor tids barske

livsbetingelser og ud fra en rammende civilisations-kritik.  

Gennem kritiske og indgående samtaler med Carsten Frank, og ikke mindst sjældent sete sitrende skarpe og
empatiske analyser af hele 126 af Carstens værker, forsøger Leo Tandrup at afdække hvilket "stof" en

kunstner er gjort af - hvilke kreative veje og vild-veje Carsten Frank har været omkring for at kunne udtrykke
sig, som han gør i dag.  

En visuel flot bog og samtidig et litterært værk. En udviklingshistorie, som - med Carsten Frank som "case" -
skaber et billede af alle gode moderne kunstneres svære valg og brydekampe med sig selv, Gud og Fanden.

Det vises, hvor vanskeligt det er for kunstnere som for os alle at vokse mentalt i vor tid.  

Leo Tandrups omfattende forfatterskab indenfor historie og kunst manifesterede sig sidst i det af alle aviser
meget roste storværk, Det oprejste menneske I-III fra 2012.
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