Dagbog i tegneserieform
8. november udkommer Jeg tegner, når jeg skriver: en ny antologi, hvor elleve
danske tegnere skriver dagbog i tegneserieform. Alle blev bedt om at føre
dagbog den sidste uge i maj og om at skrive/tegne umiddelbart og direkte,
uden en masse skitser og planlæggelse. Dagbogsbladene er derfor rå, spontane og i nogle tilfælde langt fra den stil, vi kender tegnerne for.
Taget samlet tegner de elleve uger et portræt af to generationer af kreative
mennesker, der forsøger at få livet og kunsten til at gå op.
De medvirkende er en blanding af veteraner og helt nye navne:
Nikoline Werdelin, Morten Schelde, Katrine Marie Nielsen, Søren Glosimodt Mosdal, Ina Korneliussen, Lars Horneman, Anna Degnbol, Simon
Bukhave, Anna Mørch Bendixen, Zven Balslev & Mari Ahokoivu.
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