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  ”en  Himmel af løfter”  
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Indhold 
   

  0.   Uden titel  (Copenhagen  3/9 - 02,  10:45 pm.)     60x65 0.  af  Betina Miemitz     

 

  1.   en Himmel af løfter                                     acryl på lærred  –  80x80 1. – 19.  af  John V. Petersen                                                     

 

  2.   Villet                         acryl på lærred  –  60x60     

 

  3.   Set                         acryl på lærred  –  60x60                               

 

  4.   Efterår                                                  acryl på lærred  –  80x80                                                        

 

  5.   Baade Og                         acryl på lærred  –  80x80                                        

 

  6.   Livets æg I             acryl på lærred  –  50x40                                                       

 

  7.   Livets æg II                        acryl på lærred  –  50x40                                                       

 

  8.   Livets æg III                        acryl på lærred  –  50x40                                                       

 

  9.   Tidernes morgen                                         acryl på lærred  –  80x80                                                       

 

10.   Smeltende og smukt plantet                       acryl på lærred  –  50x50                                                       

 

11.   Extremely evoked                                        acryl på lærred  –  80x80                          

 

12.   En stadig skøn strøm                                   acryl på lærred  –  80x80      

 

13.   Den skjulte glød                                           acryl på lærred  –  60x80                                                       

 

14.   Den blikstille storm                         acryl på lærred  –  80x60                                                        

 

15.   Indhyllet evigheds vision                         acryl på lærred  –  100x120                                                                  

 

16.   Livets Lys                              acryl på lærred  –  80x80                                                                     

 

17. Livets Lys II                              acryl på lærred  –  80x80        

 

18. Set  II                                                          acryl på lærred –  40x40  

 

19. Den skjulte glød II   acryl på lærred –  40x40  

                                                     

              

 



• Uden titel   (Copenhagen  3/9 – 02, 10:45  pm.) 



•  en Himmel af løfter 

 



•  Villet 

  
 



•  Set 



  efterår 
 



 

  Både Og 



 

  Både Og 



 

  Livets æg I 



 

  Livets æg I - tekst 



 

  Livets æg II 



 

  Livets æg III 



  Tidernes morgen 



Tidernes morgen 

 I tidernes morgen 

var alt stillet 

frem på verdensaltets 

marmorbænk. 

 

Ordet var iboende 

og udfoldede hvad 

det havde talt. 

 

Al tidens indhold 

bredte sig ud 

smukkere end 

en orkides blomsts 

åbnen sig i en 

fugtig, farvebevarende 

atmosfære. 

Tro det hvem der kan. 

 

Vi eksisterer gådefuldt 

i udbredelsens 

usandsynlige mangfoldighed. 

Vi står på  kanten 

af blomsterbladet 

og skuer ud over 

 

universets galaksehaves 

silkebølgende 

overdådighed. 

 

Vi undres. 

Og klumpen i halsen 

trækker fiskenet 

fyldt med myriader 

af sorte huller 

til  bunds i 

universets 

dybhavsgrav. 

 

Men midt i 

denne uudholdelige 

hyperstorhed 

bevæger vi os 

i livets dans 

så selvfølgeligt 

som en prisbelønnet 

ballerina 

der fejlfrit 

netop har afsluttet 

sin solo. 

□ 



 

  Smeltende og smukt plantet 



 

  Smeltende og smukt plantet - bagside 



 

  extremely evoked 



  En stadig skøn strøm 



  Den Skjulte glød 



 

  Den blikstille storm 



  Indhyllet evigheds vision 



  Livets Lys 



  Livets Lys II 



  Set II 



  Den skjulte glød II 


