Ulrica Hydman Valliens konst lever vidare
Västerås, den 31 juli 2018 - Ulrica Hydman Vallien har postumt utsetts till Årets Svenska
Kvinna. SWEA International vill med utmärkelsen åter sätta hennes skaparglädje i
strålkastarljuset, både i Sverige och internationellt. Hennes färgstarka uttryck och
erkännande globalt ligger till grund för juryns val av kandidat. Hon var en pionjär för svensk
skaparkraft världen över.
- Jag tycker att det känns både roligt och viktigt att få hylla Ulrica Hydman Vallien, vars konst många av
oss har hemma, oavsett var vi bor i världen, säger Christina Hallmert som är ordförande för SWEA
International. Hennes konst finns spridd jorden runt, precis som vi Sweor.
Maken Bertil Vallien mottog beskedet mycket positivt och kunde trots den stora sorgen glädjas åt
utmärkelsen. Han kommer närvara vid utdelningen och säger att det är hedrande för både Ulrica och
familjen.
SWEA Internationals styrelse blev bestört när beskedet om Hydman Valliens plötsliga bortgång nådde
dem i mars. Man bestämde dock att stå fast vid sitt beslut och utdela utmärkelsen postumt, eftersom
glädjen och kraften i hennes konstnärskap återstår.
I början av augusti samlas 100-tals Sweor från hela världen för den årliga Sverigemiddagen. I år går
middagen av stapeln på Västerås Elite Stadshotell i närvaro av landshövding Minoo Akhtarzand och
innan dess sker stipendieutdelning. Vid sidan av utmärkelsen för Årets Svenska Kvinna utdelas också tre
stipendier på vardera 10.000 USD.
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Den unge skådespelaren Nils Wetterholm, som i höst debuterar på Stockholms stadsteater, får
årets Paskellstipendium för scenkonsterna.
Tove Larsson har doktorerat på hur det engelska språket används av människor med ett annat
modersmål och kan nu fortsätta sin forskning tack vare SWEA Internationals Interkulturella
stipendium.
Heidi Synnøve Djuve får Litteraturstipendiet för sin forskning kring nordiska furstespeglar från
medeltiden – mycket äldre än Macchiavellis berömda ”Fursten”.

SWEA är ett globalt nätverk för svenska och svensktalande kvinnor som bor – eller har bott – utomlands. Med
drygt 7000 medlemmar i ett 70-tal avdelningar över hela världen är SWEA den största ideella Sverigefrämjande
organisationen utanför Sverige. Varje år delar SWEA ut stipendier och donationer för cirka 2 miljoner kronor.
Stipendieutdelningen äger rum den 3 augusti 2018. Stipendiekommittéernas motiveringar samt foton finns på
swea.org där det också finns mer info om SWEA International och alla lokala avdelningar.
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