
Alting sker så meget
Hent bøger PDF

Esben Weile Kjær

Alting sker så meget Esben Weile Kjær Hent PDF Forlaget skriver: ALTING SKER SÅ MEGET er en
digtsamling bestående af 54 stærkt personlige tekster om 90´er-generationens København. Værket kan ses

som et arkiveringsprojekt, der på flygtig vis nedfælder billeder, scenarier og følelser, som udspiller sig her og
nu. Som læser bliver du revet fra natklubbens baglokale til et silorave i Litauen og videre til

barndomshjemmet i stille Højbjerg.

ALTING SKER SÅ MEGET følger en række unge mennesker i en verden under opbrud. Igennem en
grænsesøgende tilgang til natteliv, køn og identitet, hungrer de unge efter selv de mest sporadiske følelser af

bekræftelse og fællesskab. Værket beskæftiger sig med et ofte konfliktende forhold mellem biologi og
teknologi, og demonstrerer hvordan internetgenerationen konstant forsøger at navigere i en samfundstilstand,
hvor seksualitet er blevet digitaliseret, og hvor modstridende fysiske og virtuelle relationer flyder sammen.

ALTING SKER SÅ MEGET er en nærværende, poetisk oversættelse af en virkelighed, som konstant flakker
imellem skærmbaseret virtualitet og fysisk taktilitet, plastiklamineret distance og altomsluttende

konfrontationer. Sideløbende med værkets 54 digte, fortæller 80 af Esbens egne fotografier en dagbogsærlig
parallelhistorie, som supplerer med lige dele fiktion, tilfældigheder og direkte dokumentation.
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