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Lost and found Mathias Danbolt Hent PDF Forlaget skriver: Publikationen Lost and Found: Queerying the
Archive præsenterer en række originale queer teoretiske og kunstneriske bidrag som sætter arkiv og

historieskrivning i relation til køn og seksualitet. Hvad er det vi glemmer i historieskrivningen, hvad er gået
tabt for vores arkiver og hvad udelades af de store kulturkanoner?

Lost and Found handler om hvorledes erfaringer og historier, der ikke deles og udføres af majoriteten, huskes
og fortælles i et alternativt sprog.

Bogen indeholder teoretiske bidrag af kulturteoretiker og kurator Jane Rowley (UK/DK) og kunsthistoriker
og kurator Louise Wolthers (DK):

´Lost and Found: Queerying the Archive ´,
kunsthistorikerMathias Danbolt (NO): ´Touching History: Archival Relations in Queer Art and Theory´,

kulturteoretiker Ann Cvetkovich (US): ´Photographing Objects: Art as Queer Archival Practice´ og
litteraturteoretiker Heather Love (US): ´The Art of Losing´.

Derudover præsenteres kunstneriske bidrag af Michael Elmgreen & Ingar Dragset, Tejal Shah, Conny
Karlsson, Cecilia Barriga, Flemming Rolighed, Ingo Taubhorn, Aleesa Cohene, Mary Coble, Kimberley
Austin, Al Masson, Heidi Lunabba og Benny Nemerofsky Ramsay. Bogen igennem bringes uddrag fra

digtsamlingen I Remember (1970) af den amerikanske forfatter Joe Brainard.

Bogen er udgivet i forbindelse med en udstilling af samme navn på Kunsthallen Nikolaj (2009) og
Bildmuseet Umeå (2010).
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