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Gotta 
Serve 
Somebody

The
Art Writing 

Summer
Camp

Tirsdag 
den 13. juni: Mødetid: kl. 9 i køkkenet.
 Annes øvelse: Havnen som membran mellem  

det fjerne og det nære. Gå en og en ud til et sted 
på havnen, saml undervejs indtryk i morgenens 
lys. Gå tilbage. Skriv om indtrykkene i mørke  
på lysfølsomt fotopapir.

 Frokost. 
 Yong Suns øvelse: Kropsliggørelse af teksten  

og teksten som aftryk. Kropsaftryk i rispapir  
med tekst på. Vælg en kropsdel der udtrykker 
»Gotta serve somebody«.

 Kaffe og snacks og vandmelon. 
 Målte udstillingsrummet op og kiggede på de 

forhåndenværende materialer.
 Arbejdede hver for sig i samme rum, inden alle 

gik hver til sit.
 

Tid: 12.-16. juni 2017
Sted: KH7, Sydhavnsgade 7, 1.
Deltagere: Tanja Nelleman, Rikke Hansen, Lise Haurum,  
Laila Svensgaard, Yong Sun Gullach, Anne Dyhr, Åse Eg



[ I I ]  H IGH SPE E D FÆ RDSE L 

PÅ BØLGE BRYDE RNE 

VE D OC EANVEJ

E R PÅ EGET ANSVAR

[ I I I ]  ANS IGT ØRE TUNGE 

HALS SKULDE R BRYST 

BRYSTKASSE HÆ NDE R 

KNÆ LE D FOD









»Denne bogs nødvendighed rummes i følgende 
betragtning: kærlighedens tale, dens diskurs, er idag 
en diskurs af ensomhed. Den føres måske (hvem ved) 
af tusinder af subjekter, men den forsvares ikke af 
nogen. [...] Når en diskurs således ved egen kraft er 
drevet over i det utidssvarende, er fjernet fra enhver 
flokmentalitet, så er der ikke andet tilbage for den 
end at være stedet, så ubetydeligt det end er, for en 
bekræftigelse. Denne bekræftigelse er i grunden 
emnet for den bog der begynder nu.«

fra Kærlighedens forrykte tale af Roland Barthes



Der står Fest!  
der står »Rummet skal 

“leve”«  »hver især ansvarlig 
for egen periode«  »Navn  

på eget mad – det uden  
navn er fælles«
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