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[På forsommeren 2012 sendte Det stille forlaget ut følgendeinvitasjon til et par snes forfattere]

Invitasjon til å bidra til hyllingsbok for storfranskmann
[Georges Perec]

3. mars 2012 var dato for at 30 år har gått sida[Georges Perec] gikk bort. Vi [Det stille forlaget]har avgjort at hyllingsbok bør bli lagd, og du fårnå invitasjon til å bidra.
Vi skal få laga antologi som trolig blir kaltGORGS PRC – antologi, bruksanvisning.
GP var svært viktig i OULIPO – som var opptattav skriving skapt v. instruks og prinsipp, (så somlipogram, akrostikon, anagram osv.), og avhvordan slikt virka som frigjøring på skapinga.Blant anna laga han lang roman minus vokal #2
Bidrag til GORGS PRC skal også bli til vha.



prinsipper:
#1 – Vokal #2 [altså e] skal aldri anv.
#2 – Minst 1 av følg. ord skal på valgfritt vis inn iditt bidrag – sjakk, bygård, kryssord, ordspill,bruksanvisning.
#3 Bidrag skal ha fra 10-500 ord, sånn ca.
Alt anna v. ditt bidrag står fritt og uten tvang,kortprosa, dikt, rapport, osv. – hva du nå må halyst og trang til å få skapt.
[Og ja, det er fryktelig vanskelig å unngå bokstaven e.Tjuvtriks som tall og forkortelser er akseptabelt, men ikkeideelt. Vi skammer oss, og er sikre på at dere kan få dettil bedre. Og Perec gjorde det altså på fransk, et språksom vel ikke akkurat er fattigere på e en norsk! For enmann.]
Alt godt,
[Stian Johansen og Ola Jostein Jørgensen, Detstille forlaget]



NORSK WORLD HISTORY

Juratid. Organisk liv i Nordsjø. Sjødyr av hudhvitt,hudblått, spiral i grønt vann. Bunnforhold fattigpå surstoff. Forkamring av all vår luck. Sandland isør. Grønn sjø i nord.
Istid. Skandinavia lost.
Rocktid. Tining langs kyst. Skandinavia opp fradød. Havnivå 25-40 m høgar als no. Øks avgranitt, wood og horn. Hvit sand, m/turkist krus.Sandarnakultur.
Small istid. Jøkul og iskalv, back again.
Vikingtid. Olav Tryggvason, norsk konung. Blodog dråpa. Vidsyn? Kristus i vårt land.
1349. A catastrophy for our country. Straum avbasiluskar i lufta og i håndas grå og folda hud,snørr og skit fær through sola og natta, akk,fucking mikrobar og partiklar.

Agnar Lirhus



1814. Frigjort frå Danmark. Skriv nytt norskspråk.
1905. Frigjort frå naboland også. Digg!
2. World War. Aksjon på Rjukan. A party of sjakk.(Og til dykk surmaga kritikarar: Ja, jødar vartskipa frå Oslo kai i farkost kalla Donau.)
1946-53. Norsk boss i FN. Gjør fantastisk jobb.
1972. Statoil stig frå trykk i jurabrønn, djupt i sjø.1-manns oil company. Boss gjør gull av grått, grynav svart liquid og hissing gas. What a man! Slårknock-out på Phillips og kraftkar Massad i Mobil.
1985. Bobbysocks tar gullpokal i MGP.
17. mai 1995. Troll-plattform fast i havbunn.Norsk industrihistory. Vi snakkar skyprikkar, visnakkar tårn som skrapar gud i fotsåla,outstanding, 472 m: <<< bygning nokon gongflytta ovanpå jordas sølvblå öga, built by norskar:Nordsjø, vår Nordsjø.



1995. Again! Rolf Løvland wins MGP i Dublin.Slow, drømsk og hobbitsk song.
23. juni 1998. Norsk landslag slår brasiliansklandslag. I fotball!
1999. Luftkrig i Kosovo.
2002 (2001?). Luft- and groundkrig i Afghanistan.
2003. Krig i Irak.
2012. Puh! Tooji rocks das Haus in Baku. Ilhamog Jonas, dictators of oil. Das world forstår ossnot. Rødgrønt flagg. Mørkblå oil. Commoncolours. Last plass. «Lættis!» sa Tooji.
That’s alt, summa summarum.



Bidragsytere i GORGS PRC:

Olav Løkken Reisop (1980), siste utgivelseromanen Pastisj (Flamme forlag 2011)
Jan Grue (1981), siste utgivelse novellesamlingenKropp og sinn (Gyldendal 2012)
Atle Sperre Hermansen (1975) ,siste utgivelse"Hjem™", dramatikk, i Samtidsdramatikk 2011(Transit forlag 2011)
Christine Skogen Nyhagen (1982), siste utgivelsedikt- og prosasamlingen Elvemannen (Det stilleforlaget 2012)
Erik Engblad (1985), kritiker og skribent
Agnar Lirhus (1978), siste utgivelse diktsamlingenOss (H//O//F 2011)
Cesilie Holck (1979), siste utgivelse romanen LilleHjelper (Aschehoug 2011)



Håkon Øvreås (1974), siste utgivelse Grevling-variasjonene (Cappelen Damm 2011)
Rune F. Hjemås (1982), siste utgivelse dikt-samlingen Det er ikke vår, det er global oppvarming(Tiden 2012)
Camilla Henrikke Esp Di Ruscio (1982), sisteutgivelse diktsamlingen Er det rart det er krig iverden!!! (Det stille forlaget 2012)
Per Kristian Cani (1975), siste utgivelse dikt-samlingen Atlas (Flamme Forlag 2011)
America's Funniest Home Videos er etnyoppstartet chapbookforlag som hittil har gitt utsju chapbooks.www.americasfunniesthomevideos.no



Per Kristian CaniErik EngbladJan GrueAtle Sperre HermansenRune F. HjemåsCesilie HolckAgnar LirhusChristine Skogen NyhagenOlav Løkken ReisopCamilla Henrikke Esp Di RuscioAmerica's Funniest Home VideosHåkon Øvreås

Tidligere utgivelser fra Det stille forlaget:
#1 King Chief of the World, dagbok fra fotball-VM2010 av Thomas Aune#2 Jaguar i byen, haiku av Inge Haugane#3 Mann som ligner på sky som ligner på mann,kortprosa av AS Hermansen#4 WHAT'S MY NAME. dikt av KennethPettersen#5 Ut av de åpne vinduene i denne byen, antologi omOslo av diverse forfattere.#6 Dikt om Odd, dikt av Stian Johansen#7 Elvemannen, dikt og prosa av Christine SkogenNyhagen#8 Er det rart det er krig i verden!!!, dikt av CamillaHenrikke Esp Di Ruscio
Bøkene selges blant annet hos bokhandleneCappelens Forslag, Tronsmo, Norli Universitets-gata og på www.audiatur.no
Det stille forlaget drives av Stian Johansen og OlaJostein Jørgensen
www.detstilleforlaget.no



#09
Det stille forlaget

Per Kristian CaniErik EngbladJan GrueAtle Sperre HermansenRune F. HjemåsCesilie HolckAgnar LirhusChristine Skogen NyhagenOlav Løkken ReisopCamilla Henrikke Esp Di RuscioAmerica's Funniest Home VideosHåkon Øvreås




