Da jeg nævnede, at man kunne lave en udstilling, talte
hun straks om tredimensionale cirkler og cirkler med
kridt på gulv og aktiviteter. Jeg var lidt forbavset, for
jeg havde bare forestillet mig en dokumentationsudstilling, altså en udstilling om hvordan bogen blev til.
(Altså denne række plancher og ikke andet!)
Det gik op for mig, at det nu var vigtigt, at jeg droppede
ideen om, at det var mit projekt. Tea var fuld af ideer,
der var gode for projektet. Hun måtte have plads til at
tilføre det sin kreativitet, og fra nu af ville mange ting
blive anderledes.

Tea havde helt ændret mit billede af, hvad cirkeldigtene
blev som bog. Hun tænkte ligesom i forlængelse af den
måde, jeg tænkte på, og så noget, jeg ikke kunne se.

dummy
Mail: Tea Bendix 8. december 2010
Kære Thorstein, så langt nåede jeg i dag... bare så du
kan kigge lidt med i processen ...
godnat og kærlig hilsen tea

Mail: Thorstein Thomsen 30. november 2010
  

sad på en bænk og
holdt et billede af sig
selv, hvor han
Man kan jo blive ved, indtil man har de rigtige. I øvrigt
har jeg siden vi talte sammen lavet nogle “dialogcirkler” som lapper ind over hinanden, som du foreslog.
Men de er lidt svære at sende.  Kh Thorstein

Mail: Tea Bendix 1. december 2010
Har hyyylende travlt, ... men SKULLE lige se om jeg ku
huske hvordan man laver cirkler... Snart går vi igang...
tea
  

DAGBOG

sad på en bænk og
holdt et billede af sig
selv, hvor han

Mail: Thorstein Thomsen  1. december 2010
Genialt. Fantastisk. En cirkel på en måde, jeg ikke har
drømt om. Måske behøver det slet ikke at blive en smal
udgivelse. Kontakt mig, når du får tid. Forhåbningsfulde hilsener fra T

Mail: Thorstein Thomsen 8. december 2010
Du milde, hvad langt du er nået, Tea. Det er super. Men
hvis der kun bliver cirkler bliver bogen på 32 sider og
det er for lidt. Men altså ... Det skal vi nok finde ud af.

Mail: Tea Bendix 08. december 2010
Kære Thorstein. Nu er jeg færdig. Det var sjovt! Jeg
synes faktisk det giver rigtig god mening. Det blir en
fin og klog og fortællende bog! Faktisk så fortællende
at jeg fik lyst til at arbejde MEGET diskret rent grafisk,
udtrykket er kørt helt ned med vilje.
HUSK at PDFen her er et oplæg at arbejde videre ud fra,
ikke en færdig ting. Det er bare så vi kan se helheden
og tage fra og lægge til.  Det layoutet gør ved en - ved
mig i hvert fald - er at digtet og det visuelle udsagn nu
bliver et, og må tages alvorligt og tages på ordet, så at
sige. Pludselig er det virkelig velgørende når indholdet modsiger formen, når noget er virkelig absurd eller
et uløseligt paradoks. Det er også tydeligt at de digte
der har noget på spil dramatisk set er spændende at
læse. (...) Jeg tror vi sine steder skal tænke over om det
skal brydes op eller vendes på hovedet gennem det
grafiske eller ændre små bitte ting i teksten. Nå, men
det er jo så det layoutet her kan danne grundlag for.
HVIS vi skulle føje mere til ku det være sjovt at tænke i

02.12.10 skrev jeg videre på dobbeltcirklerne og lavede bl.a.
JA:
Hvis du siger ja til verden, siger den ja til dig.
Hvis verden siger ja til dig, siger du ja til verden.
ÆBLET
Hun l ægger æblekernen i jorden. Et æbletræ vokser op
i hendes have. Der kommer æbler på træet. Hun plukker
et æble og spiser det helt ind til kernehuset, der går i
stykker, og en æblekerne falder ud i hendes h ånd.

Mail: Tea Bendix 3. december 2010
... så har jeg afleveret hvad jeg skulle og kan snakke
frem til 14.30 idag. Ring gerne! tea
Vi ringedes og resultatet blev, at Tea skulle sættes noget op, og at jeg derefter skulle ringe til et undervisningsforlag, fordi undervisningsforlag lavede større
oplag.
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·  blindgyder
·   udvækster der hæmmer / forhindrer videre fortælling
·  lineære forløb der pludselig går i cirkel, ala  
[LINEÆRT:] det var den dag jeg ville have givet dig en bu		 ket blomster men [CIRKEL:] bare ikke fik det gjort og følte
		 mig derfor så flov at jeg tænkte på det hver dag, hvorfor
jeg ...

·  cirkler der drypper ned over siden med hver sin lukkede mening og aldrig kan mødes
·  et vækstprincip, - stamtræ der vokser
·  en cirkel der fortsætter om på næste side
· kolofonen er naturligvis også cirkel eller snegleformet
·  noget tidsligt (På Hvalfisken har jeg tilføjet en bug
med en  hurtigt improviseret tekst, et forsøg på at
skabe en tidslomme, bare til inspiration)
Nå, se selv på det, og lad os diskutere det en dag.  
Selvfølgelig går jeg gerne med til forlagsmøde også!
Fuldstændig rundtosset hilsen tea
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