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skrevet af yngre litterater. Antologien præsenterer læsninger med udgangspunkt i litteratur, der formelt og

tematisk kan betegnes som modernistisk. Læsningerne udfolder en optik, der er på tværs på to måder. Dels er
der tale om en tværæstetisk orientering, der i formel forstand ligestiller det litterære udtryk med et musikalsk,
et filmisk og et billedkunstnerisk. Dels rummer læsemåden et opgør med en traditionel ideologikritisk og
kulturkritisk forståelse af det modernistiske værk som et negativt udtryk for splittelse og kaos. Antologien
fokuserer derimod på en positiv forståelse af modernitetens karakter som potentiale, liv og uforløsthed, og
den formulerer en sammenhæng mellem virkelighed, værk og menneskelig bevidsthed af kvalitativ karakter,
hvilket udgør den væsentligste forskel til en gængs modernismeforståelse. Bidragyderne læser værker af H.C.
Andersen, Blixen, Joyce, Caspar Eric, Bjørn Rasmussen, Ursula Andkjær Olsen, Sadeq Hedayat, Stoppard,

Huysmans, rockbandene Tool og Mew, Metallica, Herman Bang, Vonnegut, Sterne, Lars von Trier, Bulgakov,
Villy Sørensen, Carl Nielsen, T.S. Eliot, Strindberg, Kandinskij, Stephenie Meyer og flere andre.
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