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När jag blir stor
ska jag ha jobb
Om jag har

non

spränga kött
som jobb

förlag

och det skapar jobb
ska jag ha det
Överallt ska jag vara i centrum är en utgåva
som handlar om hur allt ska bli i framtiden med
tillväxten, jobben, välfärden, rymden, tekniken
och djuren.

- Tanken är att vi kan ringa Jonas om tex 33 år
och få en uppläsning och ett samtal kring texten
år 2048. Jag är nyfiken på vad vi kommer prata
om då.

Det är en diktsamling av poeten och journalisten
Jonas Gren, författare till Lantmäteriet (10TAL
Bok, 2014).

Dikterna i Överallt ska jag vara i centrum utgår
till stora delar från bildspråk och formuleringar
ur den politiska samtidsretoriken, framförallt
från Socialdemokraternas och Moderaternas
manifest.

Och det är en telefontjänst, signerad det
nystartade Non förlag och den konstnärsdrivna
gruppen The non existent Center, baserad i
Göteborg och Ställberg.
- Vi ger ut verket både som en tjänst och en
tryckt bok eftersom vi vill utmana idén om
vad utgivningsformat kan vara, säger Karin
Linderoth, formgivare och initiativtagare till Non
förlag och The non existent Center. Att publicera
handlar om att tillgängliggöra och det åtagandet
blir intressant i en livetjänst som telefontjänsten.

Överallt ska jag vara i centrum, som syntes
i SVT Kobra:s program om politisk poesi i
november 2014, har vuxit fram som en del av
The non existent Centers konstnärliga arbete vid
Ställbergs gruva i Berglagen.
- Vi använder en interdisciplinär metod för
att utvidga läsningen av texten. Genom
telefontjänsten blir utgåvan ett elastiskt samtal in
i framtiden, säger Carl-Oscar Sjögren, dramaturg
The non existent Center.

- Jag tog på fasta på bilder som att en fot ska in
på arbetsmarknaden, att kulturen ska stå på egna
ben, att människor ska lyftas ur fattigdomen och
att arbetslösheten ska knäckas, och fantiserade
om vad allt det här skulle kunna betyda i
förlängningen, säger Jonas Gren.
Mer information om telefontjänsten och
dess öppettider finns i boken. Vid frågor eller
funderingar, välkommen att höra av dig!
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