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»Chris Kraus hotar makten/mannen och förvandlar sig till ett hemligt vapen för en frustrerad feministisk
gerilla. Pendlingen mellan teoretiska referenser och djupt personlig känslosamhet skapar en radikalt egenartad
text. Bokens Chris utmanar hela patriarkatets grund, det tysta kontraktet där en duktig kvinna respekterar det
privata.« ALICE KASSIUS EGGERS, AFTONBLADET
Chris Kraus är en misslyckad experimentell filmmakare som snart ska fylla fyrtio. Hon är gift med den
franska hippa kritikern Sylvère Lotringer, som undervisar vid Columbia University. De flyttar mellan olika
sommarhus som de hyr ut för att tjäna extra. Efter en flört under en middag blir Chris mer och mer besatt av
Sylvères kollega, Dick.
Chris Kraus autofiktiva debutroman är ett elektriskt och kompromisslöst utforskande av begär, kärlek och
makt. Dick har senare identifierats som medieteoretikern Dick Hebdige. Sedan ILove Dick utgavs har den fått
status som en av de skarpaste - och roligaste - feministiska romanerna om erotisk besatthet. I översättning av
Annelie Axén.

CHRIS KRAUS är född i Nya Zealand och bor i Los Angeles.
Hon är en amerikansk författare, konstnär, filmskapare, redaktör, kritiker och professor i filmhistoria vid
European Graduate School, Schweiz. Hon är redaktör på förlaget Semiotext(e), tillsammans med Hedi El
Kholti och Sylvère Lotringer. Kraus startade också och drev den feministiska utgivningsserien Native Agents
som gett ut bland annat Kathy Acker och Eileen Myles.
»Vem får tala och hur? 2016 års roligaste upptäckt är Kraus bok som placerar sig någonstans mellan fiktion
och kulturkritik, eller snarare, den vägrar inordna sig i fack och insisterar på sin egen kraft som litteratur.«
Vald till en av 2016 års bästa böcker MATS O. SVENSSON, DN
»På ytan ärI Love Dick en feministisk text - en ylande och kompromisslös undersökning av heterosexuellt
begär. Chris Kraus har i en intervju beskrivit den som en komedi eller kanske rentav en satir. Men mot slutet
är det inte längre någon som skrattar. Den här tragedin borrar sig så djupt in att man efteråt inte kan sätta
någon etikett på upplevelsen.« ULRIKA KÄRNBORG, EXPRESSEN
»Genialisk och oemotståndlig« HANNA JEDVIK, GP
»En humoristisk och skamlös skildring av erotisk besatthet sammanvävd med resonemang kring konst och
filosofi.« ANNA REMMETS, ETC
»Fullständigt genial!« CECILIA IREFALK, ARBETAREN
»När jag hittadeI Love Dick var det som att hitta den saknade pusselbiten till allt jag någonsin läst och allt jag
någonsin försökt skriva.« EMILY GOULD, THE GUARDIAN
Dick&Daisy Kvadrat Gamle Stokkavei 1, 4013 Sandnes. Kvadrat 2. etasje, inngang E. Åpningstider: 10-20
(18) Telefon: 51 96 03 14 E-post: kvadrat@dick-daisy.no I søk-feltet ovenfor kan du søke på filmtitler eller
innhold i filmbeskrivelser. I menyen nedenfor kan du søke på søkeord. Du kan deretter velge nytt søkeord.
Venneforeningen.
Vi trenger flere venner! Stiftelsen har en egen venneforening kalt «Restaurationens Venner». Medlemskap i
støtteforeningen koster kr. Everybody dies 16 The door that led to where 19 Farmers of the future 14 They’re
made out of meat 11 We Are All Indigenous to Somewhere 8 Emoji 6 The future song 4 1980`s Grilldress
Joggedress Herre Turk. Morsom, klassisk og superstygg 80 talls mønstret grilldress! Litt stivt og rart stoff,
akkuratt som det var på den tiden! Alt du trenger å vite om festivaler – året rundt.
Hjem; Norske festivaler; Utenlandske festivaler; Om tjenesten; Norske festivaler. Her finner du en komplett.
«Time Enough for Love» av Robert A.
Heinlein. «Time Enough for Love» av Robert A.
Heinlein. Denne science fiction-romanen fra 1973 handler om flere. Forlagsverdenen er ville etter den norske
boken «Gleden med skjeden» - og flere internasjonale forlag har kuppet budrundene med sekssifrede
forhåndsbud. Bjerke Travbane er hovedarene for travsport i Norge. Bjerkebanen åpnet 24. juni 1928 og ligger
ved Trondheimsveien, 1 km nord for Sinsen. 15 minutter fra sentrum. Hellige steder. Det er mange steder
kristne valfarter til. F. eks Nidarosdomen i Trondheim, Jerusalem, Roma, Assisi og Santiago de Compostela.
Det er vanskelig å.

