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DE LITTERÆRE FESTSPILL
FESTSPILLDIKTER LINN ULLMANN

ANNE CARSON, ROBERT CURRIE, DANIEL MARIBLANCA, NAJA MARIE AIDT, PRIYA BAINS,
BRIT BILDØEN, NIELS FREDRIK DAHL, MARIT EIKEMO, TONE HØDNEBØ, MONA HØVRING,
HANNA VILHELMINE DAHL ULLMANN, INGHILL JOHANSEN, CAMARA LUNDESTAD JOOF,
LENA LINDGREN, KAJA SCHJERVEN MOLLERIN, ALF VAN DER HAGEN, OLE TORP, ALI SMITH.
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Linn Ullmann er årets festspilldikter 2022
ÅRETS FESTSPILLDIKTER er en av våre største
internasjonale litterære stjerner. Allerede
fra sin skjønnlitterære debut har hun hatt et
stort og dedikert lesende publikum over hele
verden. Og for hver utgivelse kommer stadig
nye lesere til hennes rike forfatterskap.
Linn Ullmann er født i 1966 i Oslo, debuterte i 1998 og kom i fjor (2021) med romanen
Jente, 1983, som er hennes syvende roman.
Her stiller hun blant annet spørsmålet: Hvordan lever erfaringen videre, ikke som minner,
men som glemsel?
Siden debuten, Før du sovner, har Linn
Ullmann kretset rundt temaer som hukommelse, identitet og kjærlighet, ofte med nære
familierelasjoner som omdreiningspunkt.
Det ambivalente forholdet mellom mor og
datter er tilbakevendende tema, og handlingen springer gjerne frem og tilbake i tid,
ofte gjennom flere generasjoner, der nettopp forholdet mellom minne og glemsel blir
vesentlig. For Ullmann er glemselen et viktig
redskap for diktningen, kanskje også en forutsetning, som hun selv sier det: «Glemselen
åpner for fantasi og forestillingsevne, for å
spørre: Kan det ha vært sånn? Jeg er interessert i hvilke muligheter som ligger i glemselen,
også for å huske bedre» (Klassekampen).
Forfatterskapet er svært variert, fra elementer av magisk realisme og absurd humor
til selvbiograﬁsk memoarlitteratur. I romanen
Når jeg er hos deg, fra 2001, tar hun utgangspunkt i et fall fra et hustak på Frogner i Oslo
og lar de berørte karakterene med skiftende
perspektiv kaste lys over handlingen. I Nåde
fra 2002 er det aktiv dødshjelp, et samfunnsaktuelt og kontroversielt tema, som danner
utgangspunkt for å skrive om livslang kjærlighet, om å elske og å miste, og om vårt forhold til døden, som Ullmann med stort alvor
utforsker i flere av sine romaner.
Den selvbiograﬁske historien om den 16 år
gamle jenta som drar til Paris, går seg vill i
fremmede gater og innleder et forhold til en

43 år gammel fotograf, blir første gang fortalt i romanen De urolige fra 2016. I Jente,
1983 er det den samme historien som fortelles, men likevel er det en annen historie.
Slik kaster Ullmann forbindelseslinjer tilbake
til flere av sine tidligere romaner og sier oss
noe vesentlig om at minnearbeidet er en
kontinuerlig prosess. Å skrive er en måte å
huske på, å skape forbindelseslinjer mellom
det som er og det som har gått tapt for oss,
mellom den vi var og den vi er blitt, og som
det ofte er i Ullmanns forfatterskap: med stor
omsorg for det sårbare barnets perspektiv.
Ensomhet er et sentralt tema hos Linn
Ullmann. Som leser ﬁnner man imidlertid et
stort fellesskap av sterke kvinneskikkelser i
hennes bøker; mødre og døtre, søstre og
skyggesøstre. Ikke minst finner vi referanser
til en rik litterær tradisjon av store kvinnelige
forfatterskap som Ullmann skriver i dialog
med. Hun viser også, gjennom sine romaner,
stor kunnskap og lidenskap for andre kunstarter, som musikk, film og billedkunst, som
på essayistisk vis gir uvante og nye perspektiver til fortellingene.
Helt siden debuten, da hennes første roman
ble solgt til over 20 land før den kom ut, har
Linn Ullmann vært en av våre største internasjonale forfattere. Hun er også en betydelig
formidler av andre samtidige, internasjonale
forfatterskap. Sammen med Litteraturhuset i
Oslo tok Ullmann initiativ til litterære samtaler over landegrensene i podkastserien
How to Proceed, som har vært svært viktige
bidrag til å opprettholde den litterære
samtalen i en krevende tid.
Det er med stor glede vi ønsker Linn
Ullmann velkommen som årets festspilldikter!
Arbeidsutvalget ved Norsk Forfattersentrum
Vestlandet
MARIT EIKEMO
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De litterære festspill
Med festspilldikter Linn Ullmann
Oppmerksomhet/Attention
TORSDAG 26. MAI KL. 19.00

LØRDAG 28. MAI KL. 19.00

Auditoriet, Litteraturhuset i Bergen

Auditoriet, Litteraturhuset i Bergen

Anne Carson m.fl.
Performance Samtale Kor

Nærbilde

Linn Ullmann møter
Anne Carson og Robert Currie.
Kor: Naja Marie Aidt, Priya Bains,
Brit Bildøen, Niels Fredrik Dahl,
Marit Eikemo, Tone Hødnebø, Mona Høvring,
Hanna Vilhelmine Dahl Ullmann,
Linn Ullmann.
Programmet foregår på engelsk.
Bill kr 290/250 stud.

FREDAG 27. MAI KL. 18.00

Auditoriet, Litteraturhuset i Bergen

Festaften
Festspilldikter Linn Ullmann presenterer
gode forfatterkollegaer. Møt Naja Marie Aidt,
Priya Bains, Brit Bildøen, Tone Hødnebø,
Mona Høvring, Inghill Johansen,
Camara Lundestad Joof, Lena Lindgren.
Spesielt invitert: Daniel Mariblanca.
Linn Ullmann deler ut festspilldikterens
stipend.
Bill kr 290/250 stud.

Kaja Schjerven Mollerin innleder
om Linn Ullmanns forfatterskap.
Alf van der Hagen dybdeintervjuer
festspilldikter Linn Ullmann.
Bill kr 290/250 stud.

MANDAG 30. MAI KL. 19.00

Auditoriet, Litteraturhuset i Bergen

Ali Smith og Linn Ullmann
Kunst, liv og tiden vi lever i nå
Festspilldikter Linn Ullmann møter Ali Smith
til en samtale om å lese, skrive og tiden
vi lever i akkurat nå. Samtalen ledes av
Ole Torp.
Programmet foregår på engelsk.
Arrangementet er et samarbeid mellom
Litteraturhuset i Bergen, Forlaget Oktober
og Norsk Forfattersentrum.
Billettutsalg ved Litteraturhuset i Bergen.

Billettsalg hos Norli Strandgaten, fra 2. april 2022
Tlf.: 40434544 eller e-post: strandgaten@norli.no
Reserverte billetter må hentes innen en time før arrangementene starter.

Hanna Vilhelmine Dahl Ullmann

Ole Torp
Tone Hødnebø
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Pernille Marie Walvik
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Mona Høvring
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