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Cecilia Hansson a primit marţi din partea Institutul Cultural Român de la
Stockholm, Premiul Marin Sorescu pe anul 2019, ceremonia de decernare desfășurânduse la sediul institutului.

Laureata din acest an a fost recompensată „pentru activitatea sa literară ce depășește frontiere,
oferind în special o perspectivă asupra sferei culturale central-europene. Poezia și proza,
traducerile și eseurile Ceciliei Hansson sunt caracterizate de pregnanță stilistică și prezență
senzorială.Textele ei reușesc să abordeze problematici politice și estetice complexe, fără a le
diminua sau simplifica dimensiunea. O operă literară multifațetată, atât alertă, cât și sensibilă,
care dezvoltă literatura și percepția noastră asupra acesteia.” (motivaţia juriului).
Juriul din acest an a fost format din Jonas Ellerström, editor şi traducător, Anna Hallberg,
scriitor, traducător şi critic literar, Annina Rabe, critic literar, Hanna Nordenhök, scriitoare și critic
literar, şi Dan Shafran, traducător și director adjunct al Institutului Cultural Român de la
Stockholm. ICR Stockholm este condus de către craioveanul Bodan Popescu, fiul scriitorului
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George Popescu.
Programul serii a debutat cu o selecție din poemele lui Marin Sorescu, în interpretarea actorului
suedez Christian Fex, urmată de un recital susţinut de cunoscuta violonistă suedeză Anna
Lindal. Viața și opera scriitorului Marin Sorescu au fost evocate de către Dan Shafran, directorul
adjunct al ICR Stockholm și membru al juriului, care a prezentat publicului
însemnătatea Premiului Marin Sorescu, acordat anual unui scriitor suedez ce desființează
granițe și creează locuri de întâlnire, prin opera lor făcând posibilă comunicarea între diferite
forme de expresie culturală, cu scopul precis de a construi un pod între cele două țări.
Laureații din anii precedenți au fost: Steve Sem-Sandberg (2007), Nina Burton (2008), Peter
Handberg (2009), Carl-Johan Malmberg (2010), Karin Johannisson (2011), Aris Fioretos (2012),
Marie Silkeberg (2013), John Swedenmark (2014), Helena Eriksson (2015), Kristoffer Leandoer
(2016), Madeleine Gustafsson (2017) și Kjell Espmark (2018).
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