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Blottet Iben H. Philipsen Hent PDF Forlaget skriver: blottet er en fortælling om at få vrangen vendt ud på
både krop og sjæl. Om at blive skrællet af, helt ind til knoglemarven. Til der hvor man ikke længere ved,

hvem man var, er og bliver.  
Det er en fortælling om et overgrebs mange konsekvenser. 

Det er en fortælling om at miste sig selv, men alligevel finde vejen tilbage til livet, kroppen og kærligheden.  

Teksterne dannede desuden grundlaget for teaterforestillingen af samme navn, som bl.a. fik følgende
publikumsudtalelser med på vejen:

"blottet indeholder på alle tænkelige planer et af den senere tids stærkeste udtryk for forståelsen, forråelsen
og re-traumatiseringens karakter ved en voldtægt."  - Henrik Vittrup, seksuel traumetolog 

"blottet satte ord, bevægelse og udtryk på alle de ting jeg har følt. Jeg kunne genkende alt. Jeg har aldrig følt
mig så forstået. Aldrig har jeg oplevet noget så stærkt. Den følelse af genkendelighed var så vigtig." - Nina   

"blottet giver en gennemgribende forståelse af, hvad det vil sige, at være offer for overgreb, fysisk såvel som
psykisk." - Jonas
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