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Välkomna till litteraturafton torsdagen den 18 oktober.

En afton med en turkisk exilpoet
Özkan Mert föreläser om sitt författarskap

Med högläsning ur författarens verk av skådespelerskan Havva Aktaş.

Tid: Torsdagen den 18 oktober, klockan 18.00.
Plats: Hedénsalen, ABF-huset, Sveavägen 41 (T-bana Rådmansgatan)
Vi emotser din anmälan om deltagande till:
Lena Ullman, mobil 0708-95 26 23 eller ullman_lena@hotmail.com
senast den 16/10.
Inträde: 80 kronor (Gratis för studenter). Betala gärna i förväg via
PlusGirokonto 997 52-8. Ange då ditt namn och föredragets datum.
Du kan också betala med kort vid entrén till salen.

Özkan Mert, född 1944, kan räknas som en av Turkiets mest berömda poeter, dessutom med
en uttalat svensk anknytning, eftersom han sedan 1972 varit bosatt i Sverige, där han mellan
1980 och 2006 arbetade på Sveriges Radio.
Özkan Mert debuterade som poetiskt underbarn redan 1960, men det var i slutet av 1960-talet
han först blev känd som en av författarna i den löst sammansatta Toplumcu-rörelsen, en skara
poeter som skrev med ett politiskt engagemang.
Sedan debuten har Özkan Mert publicerat ett drygt tiotal diktsamlingar, och han finns
representerad i svensk översättning med fyra volymer. Förutom det politiska engagemanget är
det kanske främst exilen som både förbannad och välsignad livsform som blivit ett välbekant
tema i Özkan Merts dikter, en exil som dessutom har en uttalat svensk prägel.
Efter att ha kommit till Sverige som politisk flykting år 1972 intar Özkan Mert idag en
ställning som en av portalfigurerna i den turkiska poesin sedan 1960-talet. Han har tagit emot
ett antal prestigefyllda litterära priser både i Turkiet och internationellt och har även instiftat
ett pris i eget namn, ”Özkan Mert Uluslararası Onur Ödülleri” (Ö. Merts internationella
hederspris), som delas ut till både författare, forskare och politiker.
Under denna litterära kväll kommer Özkan Mert själv att berätta om sitt liv och sin poesi,
skådespelerskan Havva Aktaş kommer att läsa högt ur hans produktion och turkologen Mats
Müllern inleder aftonen.

