
Sølvbogen
Hent bøger PDF

Jen Bervin

Sølvbogen Jen Bervin Hent PDF Forlaget skriver: Jen Bervin (f. 1972, Iowa) er en Brooklyn-baseret forfatter
og billedkunstner. Hun har gennem en årrække arbejdet alsidigt med Emily Dickinsons manuskripter og
udgav i 2013 sammen med Marta Werner The Gorgeous Nothings, en faksimileudgave af Dickinsons

skriftlige arbejder på brugte konvolutter (»the envelope writings«), som udgør en omfattende undersøgelse af
Dickinsons intense daglige skrivepraksis og hendes kontinuerlige afsøgning af skriftformer, rum og format,
samt den kritiske mangel på samme. I 2004 udkom Bervins Nets på Ugly Duckling Presse i New York, en

genskrivning af Shakespeares sonetter oprindelig udført med nål og tråd.

The Silver Book udkom som chapbook på UDP i 2010, værket er oprindelig skrevet på en Olympus
skrivemaskine, som forfatteren opdagede blandt storskraldet en forårsdag i New York City og siden satte i

stand. Sølvbogen er Jen Bervins første bog på dansk.  
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