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Baek Heena: En fe på badhuset. Tranan, 2020
När läste du en koreansk bilderbok sist? Res i soffhörnet och vidga vyerna med ALMAprisbelönta Baek Heenas förtrollande berättelse om en liten flicka vars besök på kvarterets
slitna, gamla badhus förgylls av ett magiskt möte. Baek leker dockskåpslekar med stort allvar.
Hennes omsorgsfullt utformade miniatyrfigurer (här i lera, annars i papper, garn, tyg mm.)
och -miljöer spritter av liv. Hantverket i sig fascinerar, likaså hennes förmåga att gestalta små
människor med stora känslor. Så dyk tillsammans med flickan och hennes gåtfulla lekkamrat,
badhusfén, ner i en vattenvärld skimrande i turkos. Huttra med dem i kallbassängen. Känn hur
gott en kall dryck svalkar efter ett riktigt hett bad. Vattnet omfamnar och bär deras kroppar.
Ung och slät eller gammal och skrynklig utstrålar deras kroppar en självklar skönhet.
Renskrubbad ända in i själen blir jag av den här sinnliga läsupplevelsen.
Maria Lassén-Seger, litteraturkritiker

Var snäll och skriv ditt bidrag i ett nytt mejl (haka inte på nån gammal kedja) till mig
pia.ingstrom@hbl.fi , och OBS! i rubriken/fältet Ämne skriver du Årets bok.

