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3 x poesi från Oppenheim förlag
Oppenheim förlag har nöjet att presentera tre nya diktsamlingar.

Göteborg utkom i dagarna och är skriven av den cypriotiske för-

Oppenheim förlag är
ett miljödiplomerat
företag.

fattaren Vakis Loizidis. I Göteborg komponerar han sina poetiska
former med enkelhet och känslofylld laddning. Han illustrerar
Göteborgs ansikte som om staden var en gammal vän, även om
han innerst inne vet att han kan förbli en främling.
Vakis Loizidis besöker regelbundet Göteborg, som är hans
frus hemstad. Han föddes i Nicosia 1965 och har publicerat sju
diktsamlingar.

Jag ångrar att jag föddes är den 22-årige Adam Lundvalls debutsamling, som också den är alldeles färsk. Jag ångrar att jag föddes
behandlar sökandet efter den kärlek och närhet vi alla borde vara
värda. Vi följer ett diktjag genom intensivt festande, desperation, förhoppningar och besvikelser. Debuten genomsyras av en tragikomisk
ton till hopplösheten i diktjagets och alla andra människors tillvaro.
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Till sist en bok vi känner lite extra starkt för, Björntråd, av
Fria Lo Kongstad. Frida Lo Kongstads texter skildrar en ung
kvinnas liv i Stockholm. De handlar om orden och skrivandet, om livet som dj, om queermiljöer och framför allt om
en sökande själs oändliga aptit.
”Att läsa hennes texter är befriande, stärkande. Texterna
rymmer ett stort mått av integritet och en obändig vilja.
Och man frågar sig: Är det möjligt att leva ett fritt liv?”
Detta är en bok som talar många ungas språk i en blandning av poesi och prosa.
Frida Lo Kongstad gick sin första skrivarkurs när hon var
tolv år. Långt senare blev hon antagen till Biskops Arnös
skrivarutbildning och spåddes en framgångsrik karriär av
sina lärare. Frida dog emellertid i november 2009, endast
24 år gammal. Officiell release arrangerad av Karin Ullstad/Oppenheim förlag i Malmö den 12 april.
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