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Frøydis Sollid Simonsen

Kakerlakkene, under senga, inne i veggen på fremmede hoteller, tenker ikke på
seg selv som vi tenker på dem, nærmest utelukkende i forbindelse med
atombomben, utslettelsen, på at de kommer til å overleve oss. Men kakerlakkene
vet, i dypet av mørket, når de ikke får sove om natta, at når katastrofen er total
og også de dør ut, er det Deinococcus radiodurans som overlever, som kommer
til å grow fruitful and multiply. Som vil arve verden. Den blir også kalt Conan the
Bacterium, og er en såkalt polyekstremofil bakterie: Den overlever kulde, tørke,
vakuum og syre i tillegg til de høyeste dosene ioniserende stråling av noen
organisme vi kjenner til. Deinococcus radiodurans tenker ikke på noe når den
våkner om natta. Den sover ikke. Den er en encellet organisme, bor i kvartetter
med tre andre bakterier av samme slag, og er aldeles fredelig.
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Seks bein, følehorn. Hårete bein, glatte bein, bein med børster, bein med torner,
bøyde eller rette, svarte, brune eller gule bein, føtter. Føtter med fem ledd, føtter
med kloledd, føtter med puter, føtter med mothaker. Kropper med tre ledd,
kropper med eller uten vinger. Kropper med skall, kropper med vinger under
skallet, over skallet. Skallet laget av kitin. Eksoskjelett. Eksoskjelettet til
tordivelen jeg fant overkjørt på sykkelstien ved Gamlebyen, under det store treet
i svingen. Hoder med kjever, kjever med sugerør, kjever med nål, kjever med en
svært effektiv og sammenrullbar svamp. Lukteorganer på antennene,
lukteorganer på føttene, lukteorganer på munnen. Pusteåpninger som regel på
bakkroppen, ti eller færre.
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Sølvkre på badegulvet når jeg kommer full hjem og må tisse. Prøver å snakke
med dem. Sølvkre under vasken når jeg står opp om natta og er tørst. Sølvkre, en
enkelt gang, oppe i dusjforhenget etter jeg hadde tatt av meg alle klærne. Sølvkre
spiser alle slags stivelses- og sukkerholdige ting, er ellers uskadelige. De skifter
ham mellom sytten og sekstiseks ganger i løpet av livet, langt mer enn insekter
vanligvis gjør. De kan dessuten gå et helt år uten å spise. Sølvkre lever mellom to
til åtte år, og de største av dem har altså bodd i leiligheten lenger enn jeg. Burde
jeg spørre dem til råds. Om avkalkning av dusjhodet kanskje, om avriming av
fryseren kanskje. Er det absolutt nødvendig å skifte lyspæren i gangen. Hvordan
skal jeg forholde meg til naboene. Skal jeg rydde rommet før du kommer på
besøk. Kommer du på besøk hvis jeg ber deg.
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Thorbjørn Bomholt

Der er så stor forskel på de to umiddelbare oplevelser, at de splitter
verden på midten. Selebukser på en blond studine, der skælder ud over
sine blanke klassekammerater, eller dynebukser over en veletableret
hofte, der måske er for sjov, måske for alvor, men helt sikkert til stede
på samme måde som den lille helt sikkert aldrig rigtigt er. Det er ikke et
spørgsmål om kvantitet, men om alvor. For sjov eller for alvor er
reaktionen der bør falde prompte til spørgsmålet; skal vi slås? Med
mindre du kan svare uden at kende spørgsmålets alvor. Og sådan
nærmer sig alvoren i det spørgsmål, en alvorlig røv stiller, side om side
med den egenskab, en røv, kun for sjov, mangler, nemlig alvoren. Jeg
ville aldrig nogensinde kunne holde ud at være sammen med sådan en
som dig. Jeg ville tage mit eget liv på stedet. /Cutthroat. Du forsvandt. Så
hurtigt kunne det gå, og så nemt kunne det være. Gyldenbrunt hår. En
rund røv under lys denim. Et løftet kæbeparti. Nok til at smide alting
væk. Børn og hele lortet, bare lade dem dø, fordi de i bund og grund
ikke betyder en skid. Nej, fordi du i bund og grund véd at de ikke dør, og
at de i bund og grund er bedre tjent med et liv uden dig. Din idiot. Din
overfølsomme, megapinlige kraftidiot af en dårlig undskyldning af en
mand. Undskyld. Se! Undskyld undskyld undskyld. Undskyld jeg altid
spørger dig, hvordan du vil have det, i stedet for at give dig det, du vil
have. Undskyld jeg altid spørger dig, hvordan du vil have den, i stedet
for at give dig den, hvor det passer mig. Undskyld at jeg ikke har lyst til
det eneste, jeg kan bruge dig til. Undskyld at jeg nedværdiger dig med
min skamfuldhed. Undskyld at jeg gør dig til en perversitet. Undskyld at
jeg ikke véd, om du kan være tryg ved at lade mig være alene med dine
børn. Jeg er en bjørn. Måske slår jeg dem ihjel, fordi jeg gerne vil lave
nye på dig. Måske slår jeg dem ihjel fordi jeg prøver at lave nye på dem.
Måske har jeg slet ingen relation til forholdet imellem en voksen og et
barn. Måske er det derfor, det hele er så ligegyldigt. Fordi det er for
sent. Hvis jeg nu spurgte nogen, om de også drømte om at have sex med
nabokonen da de var seks år, og de sagde ja, ville det så ændre på noget.
Ville jeg holde op med at se nabokonen bøjet forover i sit blomsterbed,
når du lå foroverbøjet med en pude under maven? Ville jeg kunne se på
dig som et menneske? Ville jeg kunne se på mig selv som et menneske?
Så ville det godt nok være nemt. Lidt for nemt. Lidt for ærgerligt, at så
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meget er slået i stykker, der kunne være grebet i en samtale. Med en
ven, men hvor finder man sådan en, når en ven bare er et barn, der
prøver at afsløre dine hemmeligheder for at skjule sine egne. Hvis jeg
havde haft en søster, havde jeg skudt hende i et sommerhus, bundet til
vores forældres dobbeltseng. Er det for konkret? Ribber det op i en
smerte der er reel, for andre end mig? For så glem det, så holder jeg det
inde. Min smerte bliver aldrig reel og aldrig andet og mere end et
udtryk for kedsomhed. Jeg har en tid i næste uge. Tror det bliver den
sidste.
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En pink bh bag en altandør. En fortravlet krop der forsvinder og et tomt
vinduesparti, et indrammet løfte. Jeg skulle have været barn i byen, med
baggårdsvendt udsigt til sex. Det havde været sundt for mig. Det er
mærket fra din mund sluttet om min finger, der forhindrer mig i at
vende tilbage til mine pligter. Jeg smider tøjet uden at flytte mig fra
vinduet, venter, går i bad, prøver at komme videre ved at give mig selv
det blowjob, du skylder. Jeg kunne betale mig fra det, som andre gør når
deres kærester ikke har lyst, men jeg nægter at udsætte mig selv for den
slags fornedrelser. Jeg kan ikke finde ud af, hvad du vil have, jeg skal
være, så jeg ber´ dig, definer mig! Du skal fylde mig med sæd så jeg
kender min plads, men det går ikke. Så du binder mig og bringer mig til
tavshed med et nyreslag. Ikke noget med en flad hånd på en bar flade,
du kunne ikke drømme om at være blid. Du tvinger mig til at komme i
din mund, sætter dig på mit bryst og holder mig for næsen, indtil jeg
åbner munden, gispende. Hvis jeg er for ivrig, slår du mig igen. Lukker
min kæbe og borer dine jernfingre ind i mine kinder, indtil du er sikker
på, at det er ilten jeg gisper efter. Lader den klat, du har revet ud af mig,
falde, som en storebror overskrævs på sin lillebror. Jeg vil have, at du
skal være den storebror, jeg aldrig kunne være.
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Inden du glider helt væk fra mig, aer jeg din kind og hvisker husk mig,
glem mig ikke når du smyger dig rundt imellem alle dem der står og
glor eller stiller sig på tværs for at tvinge dig til at se. Husk alt det, der
aldrig skal være, husk at drøm om det som om det var en bedre
virkelighed end den du kan gøre dig fortjent til. Drøm om mig og bliv
liggende vågen i din seng, vådt klamrende dig til vores kroppes brudte
løfter der stadig flår i remmen om min hånd. Du kan bide i den ske lige
så skide meget du vil. Du får mig ikke til at liste ind til dig igen og igen
ind i dig igen listende lydløst som en drøm for ikke at vække dig og for
at blive i drømmen og liste ud igen uden at vågne til en virkelighed der
fornægter mig, forviser mig til virkeligheden, ilden i dine kinder der
brænder byer ned og din hånd der forsvinder bag rælingen på et skib.
Kølhalet drukner jeg i dugvådt græs.
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Jonas Reppel
Nogle dage er ordene
Nogle dage er ordene
det uvejr
der gør jeg ikke gider
at flirte med udsigtens
bryster og baller
mit største problem
er at skriften aldrig
kommer eller går
den er bare
jeg kan hverken holde mit eget
eller andres selskab ud
på de dage hvor den
presser for hårdt imod panden
drikker jeg øl og sprut
selvom tømmermændene
tærsker mine indvolde
skriver jeg
det uvejr
det hænger ved
det koster ikke en skid andet
end hele mit hylster
allerede er det gennemrustet
af tiden der løber
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Anne-Sophie B. Mortensen
Det er en slags lovovertrædelse at strålerne pulserer ind af mit vindue fra
klokken fem om morgenen, lysets bevægelse gennem værelset som dagen
skrider frem. Min krop bilder sig ind, at den ikke kan forlade et rum. Hver dag er
en ny mulighed for at placere sig et stykke over mørket, eftermiddagene som den
midlertidige beholder min konstante melankoli kan få lov at bo i. Det kræver et
angreb at få os til at tale sammen, det kræver et angreb at få tingene til at passe
sammen. Hvordan gaderne kan åbne sig for mig, der findes kontinenter i din
håndflade, hvisker jeg, og min ånde er blot en våge i isen. Når vi finder cigaretter
på et gadehjørne ryger vi dem i kulden – det skær og neglebåndene flækker i det
iskolde vejr. Men nu er det sommer, nu er dagene et uendeligt vakuum af våd
asfalt, vores skygger så lange som knive og striber af solskin i dit hår; jeg står
bare her og venter på at solen kysser havet. Når jeg siger; jeg kan klare mig selv,
mener jeg; jeg kan klare mig med din hjælp. Jeg bliver helt åndssvag indeni af al
den gråd, alle de timer mellem lagner hvor jeg i det ene øjeblik synes at det nok
skal gå, og i det næste noterer mig ting der gør dagene mere udholdelige.
Herunder, for eksempel;
en dueblå himmel, de lyse dun på min søsters lænd.

Slagtryk. September, 2013 - s. 11

Jeg kender godt min egen baggård. Man lider ikke nødvendigvis af
hukommelsestab fordi man er ked af det. Man behøver ikke nødvendigvis at tage
billeder af de rum vi kalder hjem, for at kunne finde vej. Alligevel returnerer jeg,
gang på gang, overrasket og overvældet, over at der stadig bevæger sig en
flækket linje henover mit badeværelsesgulv der forhindrer mig i at gå i bad. Det
også godt det samme, jeg tager sorgen på som kåbe og går i Super Brugsen på
Sønder Boulevard for at handle. Penge kan købe dig ting, for eksempel retten til
at blive tiltalt med høflighed, selvom du lugter. Og det er som sagt mit
badeværelsesgulv, ikke mig, der flækker over på midten og lader vandet fosse
ned til underboen. Mit ansigt er mit ansigt, og det er i de fine linjer jeg bærer
mindet, om sidste gang der lå en person ved siden af mig, som ikke skulle noget.
Lå bare der, som det store og varme en krop nu engang er, den måde kroppen
egentlig bare består af vand, blod, kød, organer, hjernemasse. Kroppen er
egentlig bare en manifestation, jeg kunne godt have samlet knæene og ventet ni
måneder. Jeg kunne godt lave en kategori i mit hoved der hed; venner jeg vil
ødelægge.
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Kæreste K, jeg sover sommeren ud og jeg ved ikke om det er normalt at have det
sådan her, jeg bliver bange for mig selv når jeg har tømmermænd. Jeg bliver
bange for mig selv når jeg helst ser dagene som overståede kapitler, jeg ved ikke
længere om det er kærligt at holde om et andet menneske. Jeg bryder mig ikke
om at vågne op, et stykke materet glas, mellem de tyvetusinde vinduer ved Niels
Brock og de tyvetusinde vinduer ved Københavns Tekniske Skole. Min krop er
ikke rigtig er til stede i mig, den har valgt at rykke femten meter længere ned ad
fortovet og derved sige; det der rod må du selv tage dig af. Mine sanseløse hvide
lår, jeg kan først se det nu, her, på afstand, at de shorts er sindssygt upassende til
de lår. Det er ydmygende at indrømme, at jeg ikke formår at stå på mine egne
ben. Jeg drømmer om at blive optaget på bånd, at skrive en ode til mine forældre.
Jeg har særlige behov når jeg har tømmermænd, heldigvis findes der kliniske
termer for samtlige af følgende fobier: sol og sollys, det at blive berørt af et andet
menneske, forestillede defekter i udseendet, tomme rum, alting, barnefødsler,
ting der befinder sig på venstre side af ens legeme, lyden af egen stemme, glas og
det at gå oprejst. Derfor er det ikke et reelt problem men nærmere et valg af
identitet, jeg opfinder ordet ”tømmermændsfobi” og nedskriver det i min
”drømmedagbog”. Jeg hader folk der genfortæller deres drømme, jeg hader folk
der tager stoffer, jeg hader folk der tror, at drømme og stoffer er interessante og
ikke blot en kemisk reaktion i hjernen, der udløser latterligheder vi andre
derefter skal pines med. Jeg hader folk der ryger pot, folk der ruller dårlige
cigaretter, folk der ryger billige cigaretter, folk der forsøger at tænde cigaretter
på et stearinlys uden at sætte munden for. Jeg kunne godt have en
”drømmedagbog”, uden citationstegn om, jeg kunne godt have reelle
forhåbninger for fremtiden der ikke fortjener en ironiserende tone. Jeg kunne
godt have taget et karbad og ladet det lille indeni mig glide ud mellem lårene,
fornemmelsen ville ikke være voldsom, nærmere genkendelig, den dumpe lyd af
skovduer der slår vingerne sammen i regnvejr og ølflasker der vristes fra en
blødende mund.
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Iben Fog Staal
Sort
Kom lad os sutte lidt på hinandens systemer slikke samvittigheden ren (nu med
chokoladesmag) frisk fra fabrik Fortæl fortæl Kan du din motorik? Kom lad os
terpe hud mod hud sammen Kom lad os sammenligne negle hvem kan samle
flest plastikposer på en uge Vi elsker negere! (tanker lækker blæk bredt)
chokoladenegere banannegere kaffenegere olienegere vi sluger deres sved hver
morgen og på vej til arbejde Det kaldes arbejdsdeling Det handler om huse
(hushandler) Kom nu ud af den tændstikæske siger jeg der er forsider nok til alle
og sendetid til overs fjernsyn formulder ikke af sig selv telefoner kan ikke
komposteres

Slagtryk. September, 2013 - s. 14

Undgå madspild
Hvad er formlen bag det mønster hvori vi mødes og skilles voluntært eller
elektrisk indtil punktet hvor linjerne knækker? Er jeg racist når jeg foretrækker
en cocker spaniel frem for en schæfer? Der er ord så store at de kan fungere som
levesteder for isbjørne, men stemmen er en skrøbelig film. Hvor mange
mennesker forbruger du om året eller går du ind for genbrug og gemmer gamle
veninder i skotøjsæsker som påklædningsdukker under sengen og kan til enhver
tid iklæde og afklæde dem onde intentioner, angst, tabt loyalitet og så videre.
Denne trang til at lukke munden. Kan ikke få lugten rigtig, et klodset dyr er jeg.
Under bordet sidder alle dem du deler avis med, de taler i munden på dig, du
kilder dem under hagerne med dine fødder, når de tigger smider du stumper af
kød eller brød fra din tallerken til dem, de får dig til at føle dig sikker i din sag,
mens de taknemlige slikker dine tæer
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Marie Louise Tüxen
det er ret typisk ikke det sidste du hører fra mig /
PILLER
Alle har lyst til Zinfandel
med mættede mahognifarvede gardiner
når dagen sådan rigtig går på hæld
og man sidder der i et vindue og vipper med foden
til det stykke lækage-jazz man har sat på
som for øvrigt er et cover
men et knudret og originalt cover
helt punkteret robato og så pustet op til nyfjas på en fed, nedbarberet måde
det bemærkes at
naboerne ikke er hjemme
de graver nok faskinaen ned ude i kolonihavehuset
ved Gud et helvedes arbejde
og som med så meget andet her i livet
tager det ene det andet med
jeg tager til gengæld bare den tværsum af dagen
jeg ikke kan komme uden om
og bliver ved at pille i et sår på min kind
som engang var en bums
og som nu
hver gang den får en lille skorpe på
irriterer mig
fanger min attentionis
og som jeg
for at udglatte min huds overflade
piller af på ny
og her sejrer det cirkulære system
kan man konstatere
og det bliver aldrig helt godt
selvom jeg i de underhudsrødmende pauser
dækker godmodigt med primer
eller BB om I vil
og forsøger at holde nallerne fra den
;
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jeg ved godt jeg piller mere i min hud
når jeg er
skal vi sige frustreret
;
EN eller anden
så spænd dog ben for manden
der giver mig frus
det er hans skyld
jeg piller
og river mig til blods
fæld ham og fortæl ham
det var en bananskræl
der fik ham ned
så han skred
dem ved alle
det er sjovt at falde på halen i
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Martin Lykke Nielsen
Fiskens dag
Fiskens dag i Thyborøn, fiskeauktion. Auktionarius med headset på det runde
hoved. Med en lille kæp (er det et hammerskaft?) dirigerer han forsamlingen,
dirigerer prisen op på 5 rødspætter, 1 havtaske, endnu 1 havtaske, 1 havkat, 1
torsk, 3 kg krabbekløer, munden går, hvad skal den koste, 100 kroner er bøjn,
105 kroner er bøjn, assistenten holder fisken op over flamingokassens kant som
en dukkefører, vupti, der var en lille krabbe i havtasken, den hører med i prisen,
140 kroner er bøjn, 145, første gang, anden gang, han fyrer alle de gamle
vittigheder af, er på fornavn med flere i mængden, André med Arlakasketten,
byder du, André, eller klør du dig bare å æ næjs? Inde i lagerhallen ved siden af
under lysstofrørerne kan man få fileteret sit køb. To mand i orange regnbukser
arbejder med kniven, skærer hovedet af, klipper finnerne af med køkkensaksen.
Alt affaldet ender i en spand på jorden. De arbejder roligt, de glinsende
gummihandsker i det rindende vand. Rundt om ser folk til, stimler sammen, som
man stimler sammen om en gøgler på et strøg i en storby, og der er noget gøgler
over de alt for store regnbukser der stumper over gummistøvlerne, noget
sørgelig klovn. På jorden plastickasser med fisk, på is som champagne, det er en
fest, alle er døde, på nær én: hummeren. Den sidder på bunden af kassen,
kløerne bundet sammen med strips, en autonom. Pansret sommerfugl,
sørgekåbe, sort. Vi ved hvilken farve den får. En dreng løfter den op, og den
bevæger antennerne, langsomt som et stykke legetøj der er ved at løbe tør for
strøm, barbermaskinen.
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Gitte Allermann Kjær
Ild
De kaster akvarierne op på himlen, koralrev over byerne, hajfinner og fjendedyb
af uhygge, og skum, der tyst gennemtrænger hjernemassernes stier som stimer
af skyer på køl i hotellernes underjordiske gange. Befrierrevolution svinger
faklen i blodbanen. Der er mange måder at sænke et symbol på, mange måder
stormen kan løfte en lasso. De kaster om sig med kongestof og sprit, farver dalen
rød – forvandler dalen i dagen til nattens ildgryde. Melankoli vrister sig fri af
guldtråden, der ingen grænser kender. Jeg vil tegne det polygame i kolibriernes
sang. Jeg tror jeg kan tegne det, hvis du tømmer det for tempo, for jeg ser pile og
ild! Jeg ser ild i pindsvinenes pigge, pindsvin, der flygter med ild på ryggen,
antænder skov og krat og paraplyer af polyester kasseret i vejkanten, hvor
juvelers kraft sluger saften, i sadismens aktiver, tæver blodet og de drifter, der
blæser siv omkuld i hjertekamre overalt!
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X
Byen og dens vedhæftede filer dingler sin drøbel over X. Guldægget skærer
tænder i annekset. Vi lyner slangerne op mellem sod og skruer og skovens
parrykker, der lyser i søgen efter Guds hammer. Kilometer efter kilometer, langs
hegn, sjasket til med sår. Tanken troner i landskabets saksetræer – klipper blade
af både bror og søster. Tjørnen stipler din kind, dit sind er sound board for
tempoet, der ligger bag flugtens spor i vores tøj, i lugten fra bålet, der brændte
dine vandrende pinde. Nu skurrer bidslerne – vokser sammen med
bronzehingstens gummer – det er mørket og øllet, der hvisler. Kys kongerne dér,
på deres nedstigningers åndedrag, deres blå øjne og manker.
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Skalpe
Fjer der letter, forenkler verden til sansestød, holder knoen for døren. At tale er
at true the branding boy kliché på ideers kropskapsler, mine skalpe, der spiler
ud mellem gastankenes orkesterskavanker, vrider planker som rosenkranse
mellem fingre – når trancebønnens turboknapper knepper rytterkorets
ordforråd, for ildfluernes pisk, i væbnerkvarterets reflekser og flæb om asfaltens
slalomridt. Uf! Clay stays sticky, dig you down under bridge baby!
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Installation
Støv over byen bruser i netværket under hundenes slangeskind og i alle dine
bevægelser. Alle dine bevægelser er tegn fra Gud. Dig og dine bevægelser bag
døren dækket af is, bag gennemsigtige igloer udstiller du din kunst, dit
håndværk vibrerer af fugl foran nektar. Evighedsinstallation i alle dine
bevægelser. I dine cellers letvægtsscenarier svæver edderkoppen i dit skjul,
skælver mellem sten og turkise fødsler, i arvævet du udskiller på havet.
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Slet
Hænderne høster fortættet af tankesøjlernes pumpen til brand i blodet, i
brønden, i bjergets indre, i hast, i husene, der bytter plads når vi ikke ser det, i
sårets skorpeskrift, i mønterne, der danser i skelettet, i tanketabuets optrevl af
tavlers opdrift mod loftet – mod ormekurven og elfenbenets skygger, i
champagnens patruljenætter, i kasketters signaler, i sommerlak og
metaforfrakkens opspind af slørhaler! Du tror du klaprer i indhegningen.
Stjernestop i kanoens bug. Stjernestop og kølig som angsten. Djævlen damper på
jagtsøerne. Trækplaster – Bandana Boys! Stjernekaster i lastbilen. Sardindåser
på Guds gardiner og japanervaser – røde med hvirvlende tics. Regnbuens krystal
flager på halv, regnbuens lykke forpasset – udtømt og på lur, indvævet i
strømstruktur og slet i digtet, der forsvinder. Drej din fod. Benspænd.
Spektakulært når linerne strammes.
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Inga Mollerup
valmuer
slår ud
som skarlagensfeber
lader hånt
om al forsigtighed
satser hele butikken
for et øjebliks
blodrød triumf
over sandets silen

Slagtryk. September, 2013 - s. 24

synker rødvinen
drikker rønnebærrene
med øjnene
deres akcept af
klasernes tyngde
en stiltiende lektion
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Jacob Kamp Rosendal
Nature temmelig meget morte
Solen slynger med et børnehavebarns modvilje de sidste skiver samfund op på
skovens lærred. Blikket farer vild i aflåst sideleje på en sti, hvor to snegle elsker,
som kun hermafroditter kan (husk research). Universet rødmer, jeg tager hjem,
sætter mig inderst i mig selv, her er heldigvis plads i dag. I morges havde jeg lidt
poetisk udflåd, nu kan der kun klemmes prosa ud af sprogets sprækker.
Skriftparabolen gør klar til at transmittere det der var, ind i det der kommer, før
det bliver helt mørkt.

Der er blevet sagt rigeligt om natten
individet glider ud af sig selv
samfundet går i dvale, men aldrig i søvne
adfærdsreguleringen overlades næsten til tilfældet.

Om lidt bliver det lyst
om lidt
endelig ikke for meget,
hey, uendelighed, hører du efter?
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Forside af Line Rasmussen

Frøydis Sollid Simonsen

Tre tekster

s. 3

Thorbjørn Bomholt

Tre tekster

s. 6

Jonas Reppel

Nogle dage er ordene

s. 10

Anne-Sophie B.
Mortensen

Tre tekster

s. 11

Iben Fog Staal

Sort
Undgå madspild
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Marie Louise Tüxen

det er ret typisk ikke det sidste du hører fra
mig/ PILLER
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Martin Lykke Nielsen

Fiskens dag
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Gitte Allermann Kjær

Ild
X
Skalpe
Installation
Slet
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Inga Mollerup

Valmuer
Synker rødvinen
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Jacob Kamp Rosendal

Nature temmelig meget morte

s. 26

Slagtryk. September, 2013 - s. 27

