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UNDER NEGLENE  
 

Claus Carstensen, Elmer, Alexander Laner (D), Anders W. Ø. Larsen, Marie Søndergaard Lolk,               

Pia Lundqvist (S), Henrik Menné, Mogens Møller, Mie Mørkeberg, Bodil Nielsen, Allan Otte,  

Krista Rosenkilde, Christian Skeel, Anna Sørensen.  

Gæster: Franz Beckerlee, Anders Brinch, Peter Carlsen, James Jessop (UK), Jens Robert 

Jørgensen, Ferdinand Ahm Kragh, Knud Odde, Torben Ribe, Jonas Hvid Søndergaard. 

 

Galleri Tom Christoffersen 

Fernisering d. 18. maj 2007 kl. 17-20 

18. maj – 16 juni 2007 

 

 

Galleri Tom Christoffersen præsenterer den omfattende gruppeudstilling UNDER NEGLENE, 

hvor både galleriets kunstnere og gæster har udarbejdet nye værker med afsæt i et digt af 

Henrik Have.  

 

Det kan være tæt på patetisk og alt for subjektivt, når galleristen tager initiativ til en udstilling, 

der udspringer af intet mindre end en dybfølt interesse for poesi. Værre bliver det, hvis der i 

baghovedet rumsterer personlige erfaringer med at opspore digtergravene i Mellemøsten og 

være på sporet af  Ferdousi, Rumi og Sadi efter momentvis at have tabt forstanden hos 

metaforernes endegyldige mester - Hafiz - i rosenhaven i Shiraz. Men ikke desto mindre ligger 

alt dette bag den udfordring, som er givet en række danske og udenlandske samtidskunstnere, 

da de blev inviteret til at forholde sig til digtet som videre handlingsgrundlag. Hvad der har 

optaget og motiveret den enkelte (og det uafhængigt af hvad galleristen måtte tænke) kan ses 

på UNDER NEGLENE.  

 

Tak til Henrik Have for tilladelse til at bruge følgende digt fra: Turistrejse til mine elskedes dyner.  

 
   
Jeg har vendt mine håndflader mod loftet 
og venter på nedstyrtning 
af lys og engle og saft og roser. 
 
Ind imellem falder der puds 
og ståltråd og syndige ord. 
 
Gud har jeg under neglene. 
 

 


