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Hold øje med søndag Bent William Rasmussen Hent PDF "Ifølge instruktionerne skal alle relevante optrin
fotograferes, men noget afholder mig fra at gøre det. I et kort øjeblik er de isoleret fra en verden, som for de
flestes vedkommende ikke holdes sammen af længsler, men af organisation. Deres tæt sammenslyngede

skikkelser rokker frem og tilbage, og der opstår en situation af flugt omkring dem, men da de igen går videre,
er det ikke længere et par, men kun to mennesker på hver sin side af vilkårligheden. Hver går nu i egne

drømme, og hver drøm betyder måske et sammenbrud af det, der lige er oplevet."

Morten er en ung, længselsfuld fotograf, der arbejder i København. Han har svært ved at få øje på mening
med tilværelsen, imens han søger at indfange den med sit kamera. Men meningen lader vente på sig, i hvert

fald så længe han gemmer sig bag linsen.
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