
 
 
PRESSMEDDELANDE 4 FEBRUARI 2013 
 
 
Nomineringarna klara för DN:s Kulturpris 2013 
 
På tisdag delas för sjunde året i rad Dagens Nyheters Kulturpris ut till en 
person som på ett sensationellt sätt lyft kulturåret. Samtidigt delas även 
kritikerpriset Lagercrantzen ut till en skribent men intellektuellt bredd och 
stilistisk spets. 
 
På Konstakademin i Stockholm delas den 5 februari DN:s prestigefyllda Kulturpris och 
kritikerpriset Lagercrantzen ut. Syftet med DN:s Kulturpris är att belöna och uppmärksamma 
personer som har skapat, utfört eller publicerat något som på ett sensationellt sätt har lyft 
kulturåret. Lagercrantzen är tidingens kritikerpris och delas ut till en skribent med intellektuell 
bredd och stilistisk spets. 
 

- Det har varit ett rikt kulturår med många spännande aktörer och nya talanger som 
etablerat sig både i Sverige och utomlands. Vi är stolta över att uppmärksamma dessa 
personer och belöna deras skapandekraft och berikande av det svenska kulturområdet, 
säger Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter.  

 
Fem kandidater från fem olika genrer; musik, scenkonst, konst, film och litteratur, har 
nominerats till Kulturpriset av DN:s kritiker. Pristagaren utses av kulturredaktionens 
medarbetare och mottar 50 000 kronor och en skulptur av Eva Lange. Den person som får 
motta Lagercrantzen erhåller 20 000 kronor. 
 
De nominerade för DN:s Kulturpris 2013 är: 
 
Anna von Hausswolff: Redan som pianobaserad singer/songwriter var Anna von Hausswolff allt annat än 
ordinär, med en röst full av oväntade skiftningar och ett register från pur pop till mörka mässor. Sen upptäckte 
hon kyrkorgeln och allt fick liksom en dimension till. 
 
Anna Pettersson: Med sin briljanta, klarsynta och mycket roliga iscensättning av ”Fröken Julie” visar hon 
skådespelaren som självständig konstnär. Hon ger liv åt tre komplicerade roller i en föreställning där 
stridslinjerna mellan man och kvinna och mellan över- och underklass korsar varandra som fräsande blixtar. 
 
Makode Linde: Med såväl humor som djupaste allvar punkterar Makode Linde rasistiska stereotyper. Hans 
konsekventa black face-sminkning av vita, västerländska ikoner ställer rastänkandet på ända så att gamla 
symboler kan laddas med ny innebörd. 
 
Malik Bendjelloul: Med ”Searching for Sugarman” har han skapat en fantastisk askungesaga som går rakt in i 
hjärtat. Den osannolika historien om Detroitsångaren Sixto Rodriguez är lysande berättad från början till slut, 
kryddad med små visuella konststycken och en uppfinningsrikedom som imponerar stort. 
 
Göran Sonnevi: I sin 800-sidiga diktsamling ”Bok utan namn” beskriver Göran Sonnevi en människas liv mitt i 
ett samhälles utveckling under fem decennier. Han får läsaren att känna lika stark närvaro i nuet som svindeln i 
tidens gång. En mäktig samtidsdikt av en av Sveriges allra främsta poeter. 
 
 
 
 



 
 
Prisutdelning: 
Den 5 februari klockan 17.30 – 19.30 
Konstakademin, Fredsgatan 12 i Stockholm 

 
Pressbilder för nedladdning finns tillgängliga 5 februari kl 20.00:  
ftp://ws60.surf-town.net/  
Användarnamn: kulturpris  
Lösenord: DN_kultur! 
 
Fotograf Hans Fridén 
Telefon: 070-540 03 75 
 
För ytterligare information om priserna och för att delta under prisutdelningen 
kontakta: 
Anna Wallin, projektledare för Kulturpriset och kritikerpriset Lagercrantzen 
Telefon: 0706-24 97 28 
E-post: anna.wallin@dn.se 
 
 
 
 


