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Mads Eslund debuterede i 2005 med digtsamlingen Stærkt røde sokker til slidte blå jeans. På omslaget af hans
anden bog præsenterer han selv sin udgivelse: imnothererepresentinghardbodies er 621 beskrivelser af 621
opslag på Udforsk, Instagrams søgefunktion og brugergalleri. Beskrivelserne er lavet fra oktober 2013 til
september 2014 og arrangeret i 34 tavler med 15, 18 eller 21 linjer pr. tavle. Jeg har dateret de 34 tavler og
givet dem titler efter de 34 filtre, jeg kunne benytte på Instagram. Der var, da tavlerne blev lavet, 20 fotofiltre
og 14 videofiltre: Normal, Amaro, Mayfair, Rise, Hudson etc. En tavle beskriver et helt galleri på Udforsk.
Gallerierne er gengivet, som de kom frem på min telefon på de angivne datoer, de enkelte opslag beskrives i
den rækkefølge, de blev vist på skærmen. Hvert opslag i et galleri er beskrevet med en fuld linje, en linje, der
går ud til højre margin. Da jeg begyndte, viste Udforsk primært Instagrams mest populære fotos og videoer.
Undervejs blev Udforsk udvidet, og fra april 2014 var der fotos og videoer i to kategorier: Populært i hele
verden og Baseret på personer, du følger. I slutningen af juli 2014 indførte Instagram såkaldt infinite scroll på
Udforsk, gallerierne blev i og for sig uendelige. Men der dukkede fortsat gallerier op med 21 opslag, nogle af
disse er gengivet som de sidste tavler i bogen.
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