
synopsis

jeg bare
du bare
han hun den det bare
vi bare
dere bare
de bare

selvportrett som uavhengig forlegger (tolvtrinnsprogram)

brett
brett
brett
åpne
klipp
brett
grip
skyv
brett
brett
klem
gjenta



here you are here you go

there you go there you are

utilsiktet artist statement

en million dollar er ikke kult
vet du hva som er kult
ingenting



fantomportrett (michael jacksons comeback)

hvis de ikke
gjenkjenner meg
bare si at jeg
er tilbake
og at det
er meg

utilsiktet selvportrett #2

opprett en twitterkonto
tweet alt du synes
er for skamfullt
å google



utilsiktet familieportrett #2

barn er topp utropstegn
vi elsker barn komma
bortsett fra prikk prikk prikk
will smith sine punktum

selvportrett med musearm

vend hodet mot venstre
det du så utgjør 25 %
nakkebevegelsen utgjør 60 %
disse ordene utgjør resten



utilsiktet artist statement #2

chill out
what you yellin’ for
lay back it’s all been done before
and if you could only let it be
you will see

portrett av en dame #3

taylor swift slo opp
med taylor lautner
da hun innså
at hun risikerte
å bli taylor lautner
når de giftet seg



utilsiktet familieportrett #4

den nye boka
til hanne ørstavik
vokste ut av kroppen
hennes ifølge db.no
akkurat som du
er boka til moren din
skriv det til henne 
i en sms 
da blir hun glad

lommebokportrett

opprett en twitterkonto
tweet utelukkende
fra telefonen uten
å ta telefonen
ut av lomma
utgi samlede tweets
i pocket med tittelen
sendt fra min lomme
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27 519 tegn med mellomrom

denne boka er 190 mm høy, 133 mm bred, 13 mm tykk, 222 g tung, 
trykket på munken premium cream 100 g, innbundet med eskaboard 
og geltex 214-ls, inneholder 124 sider, 4807 ord, 23 339 tegn uten 
mellomrom, 27 519 tegn med mellomrom, utgitt i et førsteopplag på 
1800 eksemplarer, sjangerdefinert som lyrikk av innkjøpsordningen for 
ny norsk skjønn litteratur for voksne, godkjent av vurderingsutvalget 
for lyrikk som består av tre medlemmer som leser bøkene etter hvert 
som de mottar dem, garantert et minstesalg på 1000 eksemplarer slik 
at førsteopplaget kan bli større og forlaget kan gi ut litteratur som det 
ellers ikke hadde vært så lett å publisere med tanke på salget på det 
kommersielle markedet alene, honorert med et kontraktsforskudd på 
kr 62 936, hvorav kr 51 446 er kompensasjon for 1000 eksemplarer 
innkjøpt av norsk kulturråd og kr 11 490 er forskudd på salg av 1/3 av 
restopplaget (22,5 % royalty, fratrukket 130 frieksemplarer), distribu-
ert til norske folke  bibliotek og til noen undervisningssteder, sjømanns-
kirker og biblio tek i utlandet, og består av verk som er blitt og fortsetter 
å bli raffinerte siden 2013: de er fullstendige, bestemte, tilstrekkelige, 
individuelle, kjente, komplette, avslørte, tilgjengelige, åpenbare, påvir-
kede, effektive, regisserte, avhengige, distinkte, planlagte, kontrollerte, 
enhetlige, avgrensede, isolerte, begrensede, bekreftede, systematiske, 
etablerte, forutsigbare, forklarlige, begripelige, bemerkelsesverdige, 
innlysende, forståelige, tillatte, naturlige, harmoniske, singulære, vari-
erte, tolkbare, oppdagede, utholdende, mangfoldige, samlede, ryddige, 
fleksible, delelige, tøyelige, innflytelsesrike, offentlige, begrunnede, 
repeterbare, omfattende, upraktiske, søkbare, faktiske, sammenvevde, 
aktive, beskrivelige, situerte, gjenkjennelige, analyserbare, innskren-
kede, unngåelige, bærekraftige, foranderlige, definerte, beviselige, 
konsekvente, varige, realiserte, organiserte, unike, komplekse, spesi-
fikke, rasjonelle, regulerte, uniforme, enslige, gitte, forbederlige, invol-
verte, vedlikeholdte, koherente, arrangerte, restriktive og presenterte.
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