LITTERATUR
uden OMSLAG

SMS-NOVELLER
T WI TTERAT URE
APP-LITTERATUR

HVAD ER L ITTE R ATUR U DEN OM SL AG?

LITTERATUR UDEN OMSLAG

Digital litteratur er født digital og uden omslag. Eller i hvert fald ser omslaget
noget anderledes ud på for eksempel en app-roman, en instagram-fortælling
eller en sms-novelle, end det gør på de papirbøger, vi kender så godt.
Oplevelsen af digital litteratur er fra begyndelsen knyttet til det digitale medie, værket er født i. De fleste ebøger udkommer som almindelige bøger eller
kunne lige så godt læses i en papirudgave. Derfor kaldes ebøger ikke digital
litteratur, men digitaliseret litteratur. En sms-novelle er derimod ikke bare en
almindelig bog opdelt i små tekstbeskeder, men en fortælling der fra starten
struktureres som en dialog i sms-form.
Almindelige papirbøger har et omslag. De har en forside med titel og forfatternavn samt en bagside med en nærmere introduktion af indholdet. Som læsere
er vi vant til at finde bøgerne på hylderne, hvor de står i et logisk system.
Vi lader os nysgerrigt inspirere af avisernes anmeldelser, forlagenes nyhedsbreve og af venners og bibliotekarers anbefalinger. Den digitale litteratur kan
ikke findes på hylderne og findes ikke engang samlet ét sted. Den har sjældent
et forlag bag sig, og man skal kigge langt efter en anmeldelse i avisen. Derfor
er læseres tilgang til den digitale litteratur præget af stor usikkerhed:
Hvor finder man som læser den digitale litteratur? Hvordan skal den opleves?
Og hvad er det overhovedet for noget?

Udstilling Silkeborg Bibliotek fra 18.jan. til 19. feb. 2016
Digital litteratur sprænger rammerne for, hvordan vi normalt
definerer litteratur og findes altså blandt andet som sms’er,
apps og på twitter.
Netop de tre former for digital litteratur kan du møde i vores
udstilling ”Litteratur uden omslag”
Udstillingen er blevet til som deI af projekt DIGIRUM. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem HEART, AROS, Centre for Literature
Between Media (Aarhus Universitet), Research Group Electronic Literature (University of Bergen), konsulent Rasmus Vestergaard
(DIAS), Aarhus Kommunes Biblioteker, Herning Bibliotekerne og Silkeborg Bibliotekerne. Projektet er støttet af Kulturstyrelsens
Udviklingspulje for Folkebiblioteker. Udstillingen er etableret med tak til Forlaget Klim og Forlaget smspress.

HVAD ER APP-L ITTER ATUR?

APP-LITTERATUR

App-litteratur er litteratur, som du kan downloade til din mobil eller tablet som
en app. Det er andet og mere end tekst og indeholder ofte videoklip, lyd og elementer kendt fra computerspil. Når app-litteratur er allerbedst, udnytter værkerne også de mange muligheder for interaktivitet, som apps naturligt tilbyder.

Udstilling Samantha Gorman & Danny Cannizzaro: Pry

Pry betyder at snage, snuse, udspionere eller kigge med et
nysgerrigt blik.
Det er netop, hvad du opfordres til at gøre i hybrid-værket Pry,
der indeholder elementer fra film, litteratur og spil.
I Pry møder du nedrivningseksperten James, der vendte hjem
fra Golfkrigen for seks år siden. Som læser kan du udforske
hans erindringer, mens nutid og fortid langsomt glider sammen. Ved at interagere med app’en kan du på ethvert tidspunkt
i historien åbne James’ øjne og være vidne til den verden, der
omgiver ham, men du kan også vælge at lukke hans øjne for
at dykke ned i hans tanker og underbevidsthed. Sådan kan du
langsomt stykke James’ historie sammen og lære at se igennem
de løgne og usandheder, som hans erindringer også indeholder.

NAVIGATION
ÅBN James’ øjne ved at holde to fingre på skærmen
og bevæge dem væk fra hinanden.
LUK James’ øjne ved at holde to fingre på skærmen
og knibe dem sammen.

SMS-LITTERATUR

HVAD ER SM S-L ITTE R ATUR?

Sms-litteratur tikker ind på din mobiltelefon som sms’er. Beskederne sendes til
din mobil fra hovedpersonerne i historien. Nogle gange er du som læser en del
af historien, andre gange er du en flue på væggen.
Sms-litteraturen leger med forholdet mellem fiktion og virkelighed og gør brug
af mobiltelefonens tekniske muligheder, hvilket kan gøre fortællingerne meget
livagtige. Langt størstedelen af den danske sms-litteratur udkommer på forlaget
smspress. På www.smspress.dk kan du læse om alle udgivelserne.
Hvis du er låner på biblioteket, kan du låne udgivelserne helt gratis.

Udstilling Sissel-Jo Gazan: Et spin af løgne

Sissel-Jo Gazan har udgivet flere bøger, blandt andet de to krimier Dinosaurens Fjer og Svalens graf og senest Vi elsker Berlin,
der er en personlig guide til den tyske hovedstad.
Et spin af løgne er hendes første forsøg med sms-genren og et
godt eksempel på, hvordan sms-formatet kan benyttes til at
skabe intensitet og spænding.
”Så. Nu er det ude med dig.” lyder den første besked, og mon
ikke de fleste læsere lige når at kigge sig nervøst over skulderen, inden de kommer i tanke om, at de har tilmeldt sig en
sms-krimi?
Et spin af løgne er historien om en ung piges ultimative hævn
over den mand, der satte en stopper for hendes barndom.

HVAD ER TW ITTE R-L ITTER ATUR?

TWITTER-LITTERATUR

Twitter-litteratur eller twitterature, som det kaldes, er litteratur skrevet på det
sociale netværk Twitter.
Fælles for al twitterature er, at det må underordne sig Twitters format, der
karakteriseres ved, at ét enkelt tweet maksimalt kan indeholde 140 tegn. Begrænsningen lægger en grundstruktur for historierne og udgør som sådan en
kreativ udfordring for forfatteren. Inden for twitterature kan man skelne mellem
historier, der kan indeholdes i et enkelt tweet, og historier der som en føljeton
strækker sig over flere tweets.
Der findes endnu ikke en samlet fortegnelse over twitterature, og det er derfor
meget vanskeligt at danne sig et overblik.

Udstilling

Jennifer Egan: Sort boks

Sort boks er en twitter-spionthriller af den amerikanske bestseller-forfatter Jennifer Egan, der blandt andet er kendt for den
prisvindende roman Tæskeholdet banker på. Sort boks blev oprindeligt udgivet under titlen Black Box som 500 tweets med et
minuts mellemrum på tidsskriftet The New Yorkers twitterkonto.
Værket er siden udgivet som bog og oversat til en lang række
sprog. Den danske oversættelse blev tweetet fra Politikens Twitter-profil i forbindelse med udgivelsen af historien i bogform i
november 2013.
Historien handler om en kvindelig spion, som er på opgave et
sted i Middelhavet. Her er hendes pæne ydre det skrappeste
våben, der skal få hende tættere på den mand, hun har fået til
opgave at udslette. Sort boks er kvindens missionslog.
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VIND EN IPAD MINI!

S KR IV SE LV DI GI TAL LI T T ERAT UR

Skriv et stykke twitterature, en sms-novelle, et stykke Facebooklitteratur eller en helt fjerde form for digital litteratur.
Du kan selv finde på indholdet eller tage udgangspunkt i et klassisk
værk. Hvordan ville eksempelvis Kejserens nye klæder se ud som
moderne sms-novelle?

S M S-N OV E L LER

S END IND OG VIND

Send os et link til dit eget digitale værk, eller send titlen på
sms-novellen, til mlc@silkeborgbib.dk senest 1. marts.
Husk at skrive dit fulde navn, alder, telefonnummer samt adresse,
hvis du ønsker at komme i betragtning til præmien.
Er du i tvivl om, hvordan dit digitale værk bedst afleveres, så skriv
til Maria Louise Christensen mlc@silkeborgbib.dk.

Skriv novellen ind i smspress’ platform moby.dk
Bemærk: Kun adgang med smartphone!

En jury bestående af redaktør for forlaget smspress Kim Baasch,
Ph.d.-studerende i digital ungdomslitteratur, Ayoe Quist Henkel og
forfatter Mads Mygind læser de indsendte værker.

T W IT T E R-LITT ERAT UR , FACEB OOK-LITTERATUR
I N STAG R A M-LI T T ERAT UR MV.

Vinderen er det værk, der dels fungerer bedst som litteratur og
dels udnytter mediet (fx Twitter) bedst.

Send et link til den profil, hvor dit værk kan opleves.

Vinderen kontaktes direkte og annonceres på bibliotekets hjemmeside samt facebookprofil.

