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Jeh suiz un alma Nadia Josefine El Said Hent PDF Forlaget skriver: Hvilket navn er du? Hvilket ord er hen?
Hvilken stol er han? Sådan spørges der igennem "jeh suiz un alma".     

Det handler om at være. Navn, køn, nationalitet, sprog. Eller et (manglende) ord. Nada nunca nadie. Om at
blive til.  En sjæl, et æble eller bogstavet a på et falmet fotografi. Om træer der tilpasser sig skoven, eller

falder langs jorden.     
Man kan kalde det et langdigt, en roman eller en organisme af tekst i billedform. Først og fremmest er det en

bog.    
Særligt er det en manøvre udi sprogets komplekse natur. Det bryder, lægger sig over siderne, danner figurer.
Ord går i stykker, sættes sammen og ordnes. De kopieres, monteres og væves sammen. Et plagieret garn, en
mørk pornografi. Men ordene er konkrete. Det hvide er vidt, og håret gror som sorte tråde i afløbet.                

                             
"jeh suiz un alma" er en del af Schadeserien, en serie af håndlavede kunstbøger udarbejdet i samarbejde

mellem forlaget Gladiator og Krabbesholm Højskole. Det visuelle og tekstlige udtryk er skabt i samarbejde
med elever fra Krabbesholms grafisk linie.  

Nadia Josefine El Said (f. 1977)  (Alma Josefina El Said)   
Nadia Josefine El Said kalder sig selv ordgrafiker og tekstbehandlingsmaskine. Tekstarbejdet befinder sig

både i en traditionel litteratursammenhæng samt et billedkunstnerisk rum.  
Udover skrivning, benytter hun sig af teknikker som transkribering og cut-up/collage. Sproget er primært

dansk, med elementer af svensk, engelsk, finsk, arabisk.      
Uddannet fra Den Danske Filmskole som animationsinstruktør 2002. Har arbejdet med animation, illustration
og grafik, samt kunst- og tekstprojekter.  Hun har haft tekster i Hvedekorn, Slagtryk, Texas Longhorn, samt

udstillet visuelle tekstværker på bl.a. Charlottenborg og Bornholms Kunstmuseum.    
"jeh suiz un alma" er det første bogobjekt, Nadia Josefine El Said har faciliteret.
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