Pressemelding, Oslo 24. september 2012

Timbuktu tildelt Telenors kulturpris for 2012
Møt vinneren og hør juryens begrunnelse i foajeen i Det Norske Teatret, Kristian IV’s gate i
Oslo kl 1500 i dag.
Den svenske låtskriveren og rap-artisten Timbuktu (Jason Diakité) er
tildelt Telenors internasjonale kulturpris for 2012 for sin banebrytende
bruk av lokalt språk i tekster og sanger, som tar opp i seg både
folkemusikk, blues, reggae og vestafrikanske uttrykksmåter.
Rettferdighet, toleranse, åpenhet og ytringsfrihet står sentralt i
Timbuktus tekster og gjør han til den mest innflytelsesrike politiske
”crossover” artisten i hele Norden.
Prisen gis også for hans innsats gjennom Studio Timbuktu som han startet i 2012 sammen med Plan
Norge for å utvikle talenter. Timbuktu lar barn og ungdom spille inn sanger om temaer som
interesserer dem og hjelper dem til å bringe deres meninger ut til et større publikum.
Timbuktu har mottatt sju svenske Grammy-priser og fikk også Nordens språkpris 2011 (Foreningen
Norden). Timbuktu er en aktiv ambassadør for den svenske FN-organisasjonen.
Telenor har et omfattende kulturprogram med den årlige kulturprisen ”Grenseløs kommunikasjon”
som et hovedelement. Prisen er på 250.000 kroner.
Kontroversiell og sosialt bevisst
- Vi gratulerer Timbuktu som en velfortjent vinner av Telenors internasjonale kulturpris for 2012.
Timbuktu har vært en trendsetter og pioner på den nordiske hip-hop-scenen i mange år og har brukt
dialekt til å fremme et universelt og samtidig kontroversielt budskap som et redskap for å endre
samfunnet. Vi setter særlig stor pris på hans bruk av sin egen rolle som artist til å oppmuntre og lære
opp unge mennesker til å skape et bedre liv for seg selv gjennom hans eget prosjekt Studio Timbuktu,
sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor.
- Dette årets vinner av Telenors kulturpris – Timbuktu – matcher helt og fullt intensjonen bak prisen,
som skal hedre personer og institusjoner som gjennom kultur bygger broer over geografiske, sosiale
og kulturelle barrierer. Rettferdighet, toleranse, vidsyn og ytringsfrihet står sentralt i Timbuktus
tekster. Hans konfronterende tekster innenfor ulike sjangre som folk, blues, reggae og vest-afrikansk
stil gjør han unik. Sangene hans er fengende og tilgjengelige og appellerer til flere generasjoner av
lyttere. Med rap som verktøy har han gjennom tid blitt en av de mest innflytelsesrike ”crossover”artistene i Norden. Mange nordiske artister følger i Timbuktus fotspor og hans karakteristiske og lett
gjenkjennelige stemme har satt sitt preg på en rekke internasjonale samarbeider, sier juryens leder
Kjersti Alveberg
- Jeg er naturligvis svært glad og overrasket over denne fantastiske tildelingen. Det å virkeliggjøre og
uttrykke ideer er hva jeg sysler med, og jeg er derfor overveldet av at mine ideer har rørt ved noe hos

mine medmennesker. Denne prisen gir meg ytterligere motivasjon og mulighet til å fortsette å
kommunisere, sier Timbuktu.
Siden 1995
Telenors internasjonale kulturpris, ”Grenseløs kommunikasjon”, deles i år ut for 17. gang.
Tidligere prisvinnere
2011 – KORK - Kringkastingsorkesteret
2010 – Olafur Eliasson, multikunstner
2009 – Liv Ullmann, skuespiller og regissør
2008 – Jonas Bendiksen, fotograf
2007 – Marilyn Mazur, jazzmusiker
2006 – Det Internasjonale Barnekunstmuseet
2005 – Anne Marit Jacobsen, skuespiller
2004 – Ingrid Lorentzen, danser
2003* – Verdensteateret, fri teatergruppe
2001 – Ingvar Ambjørnsen, forfatter
2000 – Juni Dahr, skuespiller
1999 – Torun Lian, forfatter og filmregissør
1998 – Kari Bremnes, sanger, komponist og tekstforfatter
1997 – Kjersti Alveberg, koreograf
1996 – Wenche Øyen, billedkunstner
1995 – Svein Tindberg, skuespiller
*Mellom 2002 og 2003 endret Telenor praksis for datering: Etter 2002 er prisen datert til samme år
den utdeles. Tidligere ble prisen datert til året forut for tildeling. Det finnes dermed ingen pristildeling
datert 2002.
Juryen 2012
Juryen 2012 har bestått av leder Kjersti Alveberg (koreograf), Adil Khan (danser og skuespiller), Lars
Saabye Christensen (forfatter), Thorbjørn Harr (skuespiller), Ingrid Kindem (musiker og komponist),
Cecilie Broch Knudsen (rektor ved Kunsthøgskolen) og Kai Rosenberg (Telenors representant).
For redaksjonene:
Timbuktus hjemmeside: http://www.timbuk.nu/
Bilde av prisvinneren:
http://telenor.com/no/nyheter-og-media/pressemeldinger/2012/timbuktu-tildelt-telenorskulturpris-for-2012
En film om Timbuktu kan lastes ned her: http://m.telenorexpo.no/culture/prize/
Mer om kulturprisen:
http://www.telenorgroup.com/no/om-oss/priser-og-utmerkelser/telenor-priser/
Mer om Plan Norge og Studio Timbuktu: http://www.plan-norge.no/studio-timbuktu
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