
Men gulvet har ingen mund
Hent bøger PDF

Linus Gårdfeldt

Men gulvet har ingen mund Linus Gårdfeldt Hent PDF Forlaget skriver: Linus Gårdfeldt, født 1981, bosat i
Malmø. Men golvet har ingen

mun udkom i 2009 på Albert Bonniers Forlag. Til februar udkommer Gårdfeldts anden digtsamling
Gråbergsång, også på Bonniers.

Om Men golvet har ingen mun skrev pressen:

»Dikter som får golvet att gunga,« skrev Jenny Tunedal – Aftonbladet, 2009-01-23 – »Linus Gårdfeldt
debuterer med en slags performativ centrallyrik, där det som utsägs och det som händer hela tiden tycks tätna
till ett enda. Grävande, kännande, seende, lystrande skriver han sin poesi sä att golvet gungar, språket börjar

sjunga og pulsera.«

Staffan Söderblom skrev at Gårdfeldt med digtsamlingen ”markerade sig därmed som en av de verkligt
särpräglade gestalterna i den nyaste svenska poesin. Med sitt lyhört musikaliska och emellanåt distinkt

visuella språkarbete kan han tyckas knyta han an till en central svensk poesitradition (Martinson,
Tranströmer), men hans position är kritiskt

självständig.«

 

Forlaget skriver: Linus Gårdfeldt, født 1981, bosat i Malmø. Men
golvet har ingen

mun udkom i 2009 på Albert Bonniers Forlag. Til februar udkommer
Gårdfeldts anden digtsamling Gråbergsång, også på Bonniers.

Om Men golvet har ingen mun skrev pressen:

»Dikter som får golvet att gunga,« skrev Jenny Tunedal –
Aftonbladet, 2009-01-23 – »Linus Gårdfeldt debuterer med en slags
performativ centrallyrik, där det som utsägs och det som händer hela
tiden tycks tätna till ett enda. Grävande, kännande, seende, lystrande
skriver han sin poesi sä att golvet gungar, språket börjar sjunga og

pulsera.«

Staffan Söderblom skrev at Gårdfeldt med digtsamlingen ”markerade
sig därmed som en av de verkligt särpräglade gestalterna i den nyaste
svenska poesin. Med sitt lyhört musikaliska och emellanåt distinkt
visuella språkarbete kan han tyckas knyta han an till en central

svensk poesitradition (Martinson, Tranströmer), men hans position är
kritiskt

självständig.«



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Men gulvet har ingen mund&s=dkbooks

