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Linda Skugge, född 1973 i Bromma,
är författare och krönikör. Stude   
ͳͻͻ͵ǤÚ
Ú     Ǥ
Har även arbetat med ett antal
TV-program på ZTV. 1999 medverkade hon i den omskrivna feministiska antologin Fittstim. Debut 2006
som romanförfattare med Ett tal till
min systers bröllop. Linda Skugge
har skrivit för Expressen, Svenska
Dagbladet, Aftonbladet, Amelia
 ϐ Ǥ ¤ ʹͲͳͶ
mottog Linda Skugge ett stipendium ur Stina och Erik Lundbergs
stiftelse, Svenska Akademien. Hon
vann Blog Awards 2008. Sedan augusti 2012 är hon även producent
på Teater Brunnsgatan Fyra. Skugge
är bosatt i kommunen. Sollentuna
ϐ
¡ Ǩ ¡¡
förbannad.
Motivering
Författaren Linda Skugge får
priset för sin oräddhet att ta upp
kontroversiella ämnen i krönikor och böcker. Hon har alltid
gått sin egen väg, vilket ytterligare förstärker skälen till att hon
tilldelas Lennart Högmanpriset

  Ú ͳͻͶ͵  Úǡ ϐ     
Ú ¤ϐ  ¡ǡ
(1970) som blev både en kritiker   ±Ǥ  ¡ ϐ
 ȋͳͻͷȌ   ¡
Úǡ  ϐ   
¤¤ϐǤ
Úʹͷ¤¡
¤ϐǤ
Inom det området blev han framgångsrik och uppmärksammad.
ͳͻͺͳ    ʹͶǡ 
ϐ  
i centrala Stockholm.
¤ϐ¡¤Ǥ      ¡Ǥ 
ϐ¤   ¡
för de egensinniga och uppmärk ϐ    
¤ϐ    
ʹͲͲͲǦǤ  Ú ϐ  login är
Sånger från andra våningen
(2000). Den vann bland annat fem
 Ǥ
Úϐ¡
Du levande (2007) som bland an Ú     Ú ¡
bidrag i fantasykategorin och En
duva satt på en gren och funderade
¤ȋʹͲͳͶȌǤ Ȃ  Ú  ϐ
Ȃ    
 ʹͲͳͶ    Ú ¡
komedi vid Berlinfestivalen samt
nominerades för bästa utländska
ϐÚ Ǥ
2001 promoverades han till he Útet.
Det råder Roy Andersson-feber
 Ǥ   ϐ  
satt på en gren och funderade över
tillvaron har fått lysande kritik från
ϐ   Ǥ ̶ 
ϐǡ

den här", skrev exempelvis Time
ǡ ϐ̶
vacker". The Village Voice skrev att
Andersson mycket väl kan vara värl ¡ ϐ  ǡ
  ϐ      ¤
ϐ¤te. Samtidigt hyllades Andersson
med en retrospektiv utställning på
Museum of art and design i New
York, som pågick under 2015.

Motivering
    ¤ϐǡ 
är ett slags tablåer, slagits mot
¡ǡ ǡ Úgenhet, lögner och för vardagsmänniskan. Han har konsekvent
Ú     ϐ 
ϐÚ Ǥ
kritik under olika perioder (från
recensenter till Ingmar Bergman, som en gång ansåg att han
  Ú ϐǡȌ  
rakryggat och pedantiskt fort   ϐ  
egen idé.
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