
AV RUNA BORCH SKOLSEG

The Disorder 
of Desire



 HYDRASISTERS 

 HYDRASISTER 1 
 jeg sover i �ere dager og når jeg våkner vil jeg sove mer  
 take care, take medicine, take a nap  
 det var det eneste den ubrukelige robotterapeuten på nettet sa når jeg chattet 
 med han 
 take care, take medicine, take a nap 
 det er terapeutens tre mood  
 den fortsatte å gjenta det til jeg reiste meg opp og kastet maskinen inn i 
 veggen 
 det ble stille i rommet, i hodet  

HYDRASISTER 2 
 i det siste har jeg kjent på et behov for å være mer i balanse. Jeg har startet å  
gjøre pusteøvelser på nettet, jeg har prøvd å meditere, men for hvert 
åndedrag  kjennes det ut som om kroppen og verden driver fra hverandre. 
Det er  kanskje denne fornemmelsen av at kroppen min ikke lenger har en 
plass i  verden som gjorde meg interessert i en ny kroppspolitikk 

HYDRASISTER 4  
 jeg har ingen vanlig smerte, men en smerte som strekker seg gjennom  
århundrer  
 alt jeg gjør i livet er å fylle kroppen med søppel som aldri vil tømmes
bare renne over, men det er ok, ok, det er ok å ta shit 
det ok å ta shit og holde kjeft 
det er ok å la tungen ligge i munnen bedøvet som ankeret på et forlist 
skip

peter
Gjennomstreking



HYDRASISTER 5 
 hold masken 
 hold ut 
 jeg mener life and how to live ut 
 jeg mener trallalalla  
 jeg mener omsorgen �nnes 
 en kald hånd i nakken som waterboarder meg  
 et hjertekammer, en munnhule 
 tre �ngre i skjeden som får meg til å svette 
 kollapse 

 HYDRASISTER 1 
 jeg er ancient history, jeg kan ikke bearbeides, kun repeteres, jeg renner  
gjennom blod og smitter!  

 HYDRASISTER 3 
 jeg takker meg selv fordi jeg forstod at menn utkledd som fetisjer er bare  
hevnfantasier 
 er bare sperm gone bad 
 er bare sperm gone murder 
 er bare sperm gone over the edge of time 

 HYDRASISTER 5 

 jeg takker meg selv for mine rene 
følelser  forbundet i en kjede av søstre og 
mødre  og mødre som elsker sine mødre  



 i århundre er jeg den første som elsker meg selv mer enn mødrene  

 HYDRASISTER 2 
 jeg takker min voldsomme apetitt 
 jeg er sååå sulten 
 jeg spiser hele verden 
 jeg spiser min mors verden 

 HYDRASISTER 4 
 jeg tenker på mykheten som fantes i kjærlighet 
 hvordan den spredte seg til jeg lå hjelpeløs og alene 
 ropte  så dette er kjærlighet! 

 HYDRASISTERS 
 vi takker alle som har forsøkt å kutte av våre hoder 
 drukket sperm fra våre ruinerte kropper 
 vi er for perfekte til å gå til en annen idé om perfeksjon 
 hver idé er født ut av en idé som beviser at eksistensen ikke var det Gud 
 tenkte 
 derfor er vi ikke lenger stabile 
 vi kan ikke lenger ønske oss noe 
 vi vil føle oss grusomme 
 selv om vi er gode og har hellig praksis! 



 FASHION DEMON 

 Vi har skapt et motehus for spesielt interesserte 
 Vi har skrevet et pluralt manifest og absorbert de tre b'ene Barthes, Bataille 
 og Baudrillard som trodde på avfall, forfatterens død og at ingenting er ekte  

 Vår interesse for identitet og dens forestående kommodi�sering har ført oss 
 til en kleslinje for superhelter med muskuløse bryster formet av en kvinnelig 
 kroppsbygger som går rundt i store støvler. Klærne er en mektig hovedperson 
 som har en rolle å spille  

 I vårt motehus er kropper aldri objekter, de er objekter som det blir 
 gjort noe mot 
 det er en radikal re�eksjon som minner oss på legenden Mary Shelleys 
 udødelige skapning i Frankenstein. Skapt av død og delvis gjort animert.  

 Reanimerte, invaderte og kanaliserte kropper hjemsøker ofte designet vårt og 
 vi leker med maktspillet mellom romantikk og roooomantikk  

 I en tid hvor man kan velge å være veganer, panseksuell, en realitystjerne, ikke 
 presidenten din, en manisk nisse, et kjønn, en fursona eller trad. Forutsatt at 
 du  underkaster deg  kapital kan du bli hva som helst,  hva du ikke kan velge å 
 være er en brukt kropp. En zombie. Man må ha regler for livet, ta vitaminer, 
 hovne opp, laste ned en søvnovervåkningsapp, være snill, gå ti tusen skritt om 
 dagen, selge, ignorere bitcoin og eller frykte det kommende robotoppgjøret. 

 Vi må utføre noe for at vi ikke skal bli en tapt �okk demoner som animerer. 

 Vi kler opp de fordømte 



 Vi forvandler ballsaler til catwalks som ville gjort Chanels set-designer 
 misunnelig 
 Vi gjør dataspill til kokende hete moteplattformer  
 Vi tar stusselige plagg og forvandler de til kreasjoner alle slottets levende og 
 døde søstre hvisker om  
 Vi tar svartkledde ungdommer på togperronger over hele verden og 
 forvandler dem til motestjerner. Goth is back, and goth is black!  

 Vi syr kjoler til en tilstand preget av trøtthet, veltende selvmedlidenhet og de 
 som er trøøøøøøttte av Sylvia Plath  

 Vi roper  

 Fashion Demonen har infisert vår sjel og fra nå av vil vi snakke i en toxic og 
 mektig voice! 
 Everything vi can thinke på er Medusa dresses and teknikker med wet 
 gullskinn støpt over sculptures formet directly on byster and kolleksjoner som er 
 en critic of ideologi. Demonen says we er 2000 and late og at ideologi today kan 
 best describes som noe som suser in and snubler over seg self as a skravlende 
 skrytepave! 

 Fashion Demonen sluker vårt motehus 
 vår stemme 
 vår re�eksjon 
 vår lysekrone 
 våre smykker og alt som er zzzzzzzzz 

 Våre lange og slørete tankerekker som skal få �ngrene til å �kle med sto� og 
 tråder og vi tenker hatter, og vi tenker alt som er støvete og glemt!  



 Døde søstre med shorts over dressbukser og cowboyboots 
 Døde søstre med gullhansker og lave jeans 
 Døde søstre med ankellengdeskjørt dekonstruert av en skjorte 
 Døde søstre med tabiboots og korte skinntruser 
 False øyevipper 
 Kitten heeels 

 De døde søstrene går, de går og går og går og går 
 De sier at livet er en eviglang catwalk 
 De går i stroppeløse �øyelskjoler med messingtentakeler som vibrerer 
 De går i klumpete sneakers 
 I puddle boots fra Bottega og vandresko fra ROA 
 I overdimensjonerte fotballdrakter on their way to Børsen 

 Søstrene er bleke 
 Søstrene er døde 
 Å neeeeiii 
 De er døde! 
 De er dead 

 De tar av seg brynjer, blomstrete kjoler, små heklede cardigans, å neeeei de 
 sprayer seg med lukten av blod og dør igjen. 

 Demonen knepper opp søstrenes dekonstruerte kjoler, hansker med fjær, og 
 perler 
 Demonen drar små skjerf surret rundt hodene deres og kveler de langsomt 
 Søstrene gråter 
 Søstrene �yter i et mektig og merkelig sci�-univers 
 Tårene farger kappene deres i rosa, grønn, lilla og gul 



 De sier 
 Alt er hjemsøkt nå 
 Hver eneste søster hjemsøkt nå 
 Hver eneste trend besatt og lobotomert nå 
 Alle demoner er Fashion Demoner nå 

 Demonene ler 
 De tenner på smokinger 
 Kjoler fryser til døde 
 Gallakjoler har solsteik 
 Blazere drukner 
 Skjørt begår selvmord 
 Dresser revner 
 Jordens hud sprekker opp 
 Månens gull smuldrer 

 Å nei 
 Alle dør 
 Alle dør! 


