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Touched Stine Ofelia Kildevang Hent PDF Forlaget skriver: Touched, skrevet og udgivet af den danske
konceptkunstner Stine Ofelia Kildevang, er en samling lyriske stemningsfragmenter, der på enestående vis

tegner et hudløst ærligt portræt af Jeg’et i sit møde med en anden.

På 125 sider beskriver forfatteren hvordan ´jeg´ møder ´dig´ og gennemlever tid, sted, virkelighed,
forestilling, lyst, angst, kærlighed, overgreb og erindring.

Værket kan enten læses som én sammenhængende fortælling eller opleves som fotografiske aftryk set
igennem Jeg’ets blik. Dermed placerer Touched sig i sin fortællestil imellem de traditionelle definitioner af

kunst og litteratur.

Touched er skrevet med en strukturalistisk tilgang til den personlige fortælling, hvilket fjerner bogen fra den
dokumentariske biografi og gør den til en mere generel beretning om konstruktionen af et Selv.

Bogens indeksering af centrale ord kan både læses som titler eller konklusioner på de forskellige tekststykker.
Hver anden side er blank, hvilket giver læseren plads til at projektere sit eget mentale billede direkte i bogen.

Således inviteres læseren ind i Stine Ofelia Kildevangs unikke univers.
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