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Feltarbejde er en opfølgning på Claus Carstensens to tidligere essaysamlinger Deterritorialiseret og
Reterritorialiseret fra henholdsvis 1991 og 2003. Det er en opsamling af essays, korrespondancer og samtaler

de seneste otte år.

På trods af at de fleste tekster har en konkret anledning og ofte er blevet skrevet på opfordring, har der dannet
sig et væv af genkommende temaer, som er grundlæggende for Claus Carstensens kunstneriske arbejde.

Et af disse temaer er hans interesse for forholdet mellem død, avantgarde, politik og repræsentation. Et andet
er hans arbejdsmetode, hvad angår maleri, grafik og stedsspecifik praksis. Et tredje hans historiske og

kunsthistoriske interesse for begreber som kunst, subjektivitet og kollektiv biografi.

Claus Carstensen (født 1957 i Sønderborg) er dansk maler og billedkunstner og tidligere professor ved Det
Kongelige Danske Kunstakademi 1993-2002. Claus Carstensen var en del af de såkaldt unge vilde, som
gjorde sig bemærket i begyndelsen af 1980erne ved at genoptage maleriet efter konceptkunsten. Han har
udstillet i ind- og udland og har kurateret flere udstillinger, deriblandt The Map is Not the Territory på

Esbjerg Kunstmuseum i 2008.
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