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Välkommen till prisutdelningen av Sveriges Radios lyrikpris 2015
Fem diktsamlingar har nominerats till Sveriges Radios Lyrikpris 2015 och vinnaren kommer att presenteras vid en prisceremoni
där uppläst lyrik flätas samman med musik framförd av P2:s Artist, pianisten David Huang. Evenemanget, som är öppet för
publik, sänds direkt från Studio 2 i Radiohuset i Stockholm onsdag 18 november kl. 19.00 i P1 och P2.

P2:s Artist David Huang uppträder vid Lyrikprisutdelningen. Fotograf: Martina Holmberg/Sveriges Radio.

Från och med i år ges Sveriges Radios lyrikpris till ”Årets diktsamling”. En jury nominerat fem böcker utgivna under året och sedan röstat fram
vinnaren.

Den vinnande diktsamlingen kommer sedan att vara utgångspunkten för ett av de nya musikaliska verk som P2 varje år beställer av svenska
tonsättare och som kommer att framföras av P2:s artist 2016 vid kommande års prisutdelning.

Programledare: Andreas Lindahl

Evenemanget är öppet för publik, fritt inträde, först till kvarn.

Plats: Radiohuset, Studio 2, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

Tid: kl. 19.00-20.00.

De nominerade författarna kommer att finnas på plats för intervjuer efter prisutdelningen.

Pressackreditering: caroline.meyer@sverigesradio.se.

Nominerade till Sveriges Radios lyrikpris 2015:

Carolina Thorells ”Jungfrukällorna” har nomineras för att den låter myten bli en ledsagare i vardagen i en drömsk och på samma gång
kristallklar sorgebok. Poeten söker sig till språkets källor för att gestalta vad det innebär att vara människa och initierar ett mångbottnat samtal
i dödens skuggor. Av blixtrande fragment skapas en helhetskomposition såväl grafiskt som klangligt: ett storslaget partitur till en brusten sång.

Erik Bergqvists ”Inte är vind” har nomineras för att den vrider och vänder på de stora frågorna i en formsäker och variationsrik dikt som
försöker nå under verklighetens yta. Med blick för såväl detaljer som övergripande perspektiv och ett klassiskt bildspråk som på samma gång
slipas till fulländning och löses upp betraktar poeten allt det förgängliga och undflyende i tillvaron. Det är dikt som blåser genom tid och rum
och manar till uppmärksamhet.

Jila Mossaeds ”Jag föder rådjuret” har nomineras för att den i förtätade bilder återger en mörk personlig erfarenhet som också blir en
spegel av världens förtvivlade tillstånd. Med skenbar enkelhet och mystisk skönhet formuleras under vånda en berättelse om det som inte
låter sig berättas, om flykt, fara och förlust. Från exilens horisont avger poeten ett vittnesmål som brinner av smärta och knappast kunde vara
mer angeläget idag.

Jörgen Linds ”Vita kommun” har nomineras för att den fångar världen i ett strömmande flöde som med skärpa och ömhet rör sig mellan det
privata och det gemensamma. Det är dikt i ständig rörelse som försöker nagla fast det pågående medan det ännu pågår och sätter fokus på
språkets otillräcklighet och nödvändighet. Ett storskaligt och djupt existentiellt projekt som skriver fram jaget och samhället i ett lågmält
växelspel mellan poesi och prosa.

Katarina Frostenssons ”Sånger och formler” har nomineras för att den ställer sig i språkets korsdrag, följer tankens vindlande färd och
iakttar världens skiftningar med en enastående känsla för ordens valörer och klanger. Med lekfull lätthet och svalkande allvar låter poeten det
kända möta det okända i en utforskning av tillvarons dolda hörn. Här ryms eufori och sorg, sopor och skönhet, skratt och sönderfall i en dikt
som vidgar sinnena och får bokstäverna att sjunga.



Om Sveriges Radios Lyrikpris 
Sveriges Radios Lyrikpris är landets äldsta lyrikpris och ett av de mest välrenommerade. Första pristagaren var Nelly Sachs 1958 för ett
författarskap som idag hör till 1900-talets allra främsta. Prissumman är på 30.000 kronor.

2015 års Lyrikpris-jury: 
Per Engström, författare och kritiker i bland annat Kulturnytt 
Ann Hallström, poet och Lyrikpristagare 2013 
Ann Lingebrandt, kritiker Marie Lundquist, poet, översättare, kritiker (tidigare Lyrikpristagare) 
Petter Lindgren, poet, kritiker 
Lena Birgersdotter, producent Dagens Dikt (sammankallande)

Pressbilder 
2015 år Lyrikprisnominerade böcker: Inte är vind av Erik Bergqvist, Sånger och formler av Katarina Frostensson, Vita kommun av Jörgen Lind,
Jag föder rådjuret av Jila Mossaed, Jungfrukällorna av Carolina Thorell Foto: Stina Gullander/Sveriges Radio 
http://sverigesradio.se/Diverse/AppData/isidor/images/News_images/1191/3595930_2048_1152.jpg

Fler bilder på juryn och böckerna:
http://sverigesradio.se/press/bilder/Lyrikpriset_2015_juryn/index.html

P2 Artist David Huang. Fotograf: Martina Holmberg/Sveriges Radio.
http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/images/news_images/1191/3214503_2008_1440.jpg

För mer information och intervjuer, vänligen kontakta: 
Caroline Meyer Lagersparre, pressansvarig 
caroline.meyer@sverigesradio.se 
0730-70 25 00 

Besök Sveriges Radios presswebb: sverigesradio.se/press och twitter.com/pressgruppen


