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NYE TAKTER

Ulf Nygaard og Folk & Røvere returnerer til 
Grünerløkka for å feire 15-årsjubileum.

Sommerlig røvertokt på Løkka
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MODE STEINKJER, kulturredaktør
22 99 81 42
mode. steinkjer@dagsavisen.no

«El clásico» ga 
seerrekord
Semifi nalen mellom Real Madrid og 

Barcelona i UEFA Champions League 

onsdag kveld sikret Viasat4 turneringens 

høyeste seertall så langt. Oppgjøret kjent 

som «el clásico» ble fulgt av 314.000 seere i 

snitt, med en seertopp på 414.000. Med et 

fåtall kamper igjen denne sesongen går 

Viasat nå inn i nye forhandlinger med UEFA 

for å sikre rettighetene til fotballturneringen 

som er TV-selskapets fl aggskip. UEFA har 

nylig avsluttet forhandlingene med 

engelske ITV og Sky Channel, som har gitt 

rundt 30 millioner kroner per kamp for å få 

sende UEFA Champions League i tre år fra 

2012.

Engelsk TV-bryllup 
dagen lang
Både NRK og TV 2 tilbyr en grundig dekning 

av prins William og Kate Middletons bryllup 

i London i dag. På TV 2 Nyhetskanalen 

starter sendingene klokka ni med Vår 

Staude og Oddvar Stenstrøm fra eget 

utestudio foran Buckingham Palace, en 

livesending som varer fram til cirka klokka 

19. NRK1 starter sendingen klokka 10, og 

følger begivenhetene til det offi  sielle 

programmet er over i 16-tida. Deler av 

fredagskvelden på NRK1 er også avsatt til en 

overføring fra bryllupsmiddagen. NRKs 

reportere i London er Gry Blekastad Almaas 

og Kristi Marie Skrede. NRKs kommentator 

er Wenche Eriksen.

Ung norsk kunstner 
invitert til Venezia
Den norske kunstneren Ida Ekblad (bildet) 

er invitert til å delta på den 54. biennalen i 

Venezia. Biennalen, «LLUMInazioni – ILLUMI-

nations» vises i Giardini og Arsenale i 

Venezia fra 4. juni til 27. november. Ekblad 

deltar med en installasjon som for en stor 

del ble til under et opphold nylig i Bali i 

Indonesia. Ida Ekblad, som er utdannet i Los 

Angeles og London, arbeider med alt fra 

gatekunst, readymades, foto og kombina-

sjoner mellom maleri og skulptur. Hun har 

hatt en rekke utstillinger og er innkjøpt av 

bl.a. Nasjonalmuseet for Kunst, Astrup 

Fearnley Museet og Preus-museet.

Den russiske Erlen

I går møtte de to forfatterne hverandre 
for første gang under Russlandsdagene 
på Litteraturhuset i Oslo. Grisjkovets 
hadde to eksemplarer av «Naiv.
Super.» i jakkelommene, og han la ikke 
skjul på gleden over å møte sitt norske 
motstykke.

– Da boken kom tordnet jeg 
gjennom den. Den er fabelaktig. Jeg har 
kjøpt hundre eksemplarer som er gitt 
bort i gaver til venner og bekjente, sier 
Grisjkovets til Dagsavisen.

I disse dager kommer Grisjkovets 
første roman «Skjorten» ut på norsk. 
Siden Loe ikke kan russisk, er dette 
første gang han har fått mulighet til å 
lese noe av forfatteren russiske aviser 
har sammenlignet ham med. 

– Boken er behagelig, tiltrekkende 
og en enkel historie. Etter 
å ha lest den, og sett en av 
fi lmene dine, forstår jeg 
sammenligningen, sier 
Loe under møtet med 
Grisjkovets.

SAMTIDSRUSSLAND
I romanen «Skjorta» 
møter vi arkitekten Sasja 
som får fl ere utfordringer 
under en dag i Moskva. 
Barndomsvennen Maksin 
er på besøk i byen og krever oppmerk-
somhet, arbeidere på byggeplassen 
gjør opprør, bilen havarerer og han blir 
forfulgt av en mystisk Mercedes. Sam-
tidig går Sasja rundt og tenker på 
Henne, med stor H. 

– Romanen forteller en universell 
historie, og jeg har vært påpasselig 
med ikke å gjøre den for eksotisk og 
utilgjengelig. Den handler om venn-
skap, kjærlighet, en storby og mennes-
kene som følger med den, sier Grisjko-
vets.

– Nå som du utgis i Norge blir du vel 
den russiske Erlend Loe?

– I grunnen er vi ikke så like rent 
litterært. Hans roman ble først og 
fremst sammenlignet med mitt skue-
spill «Samtidig», som gikk akkurat på 
den tida «Naiv.Super.» kom ut i Russ-
land. Men vi har begge en slags nysen-
timentalistisk stil, sier han.

Dette er en stil som russerne ser ut 
til å sette pris på. «Skjorta» har solgt 
i hopetall og vant prisen for Årets bok 
da den kom ut i hjemlandet i 2004.

– Hvor viktig tror du det er at vi leser 
litteratur på tvers av landegrenser?

– Sannheten er at veldig få men-
nesker leser. Hvis man skal snakke 
alvorlig om å oppnå gjensidig forstå-
else av samtiden, kan man ikke snakke 

om bøker. Når det gjelde min genera-
sjon har «a-ha» gjort mer for Norges 
image i Russland enn all norsk litte-
ratur til sammen, sier han alvorlig.

SOVJETISK REALISME
Selv om Grisjkovets er en bestselgende 
forfatter i hjemlandet, har han måttet 
tåle en god del kritikk i avisspaltene. 

– De ser på meg som en borgerlig og 
altfor positiv forfatter. De mener jeg 
ikke reiser spørsmål rundt sosiale pro-
blemer, og at mine tekster tjener inter-
essene til det borgerlige samfunnet. 
Pisspreik! Sier han og får et alvorlig 
drag over ansiktet.

– Etter Sovjetunionens oppløsning 
har litteraturprosessen i Russland 
stoppet opp. Forfatterne er desorien-
terte. De vet ikke hva de skal skrive om 
eller hvem som skal være hovedper-
sonen. Noen skriver hard sosial prosa, 

hvor hovedpersonen 
hører til underklassen. 
Andre forfattere holdt 
seg i sine postmodernis-
tiske rammer, og klarer 
ikke å komme seg ut av 
dem. For meg er det sam-
tida som er interessant. 
Mine karakterer kan 
være velstående og 
utdannede, ha familie, 
bil og penger. Å beskrive 
en fattig fabrikkarbeider 

er ikke interessant for meg. Ikke fordi 
disse menneskene ikke er interessante, 
men fordi fabrikkarbeidere aldri 
kommer til å lese bøkene mine. Jeg 
skriver bøker med en spesifi kke 
adresse, og det er derfor jeg får så mye 
kritikk, sier han.

– Svarer du noen gang på denne kri-
tikken?

– Hvorfor skal jeg det? Jeg har de 
største opplagene, og skriver ikke bil-
lige krimromaner. Aller verst er det nok 
for foreldrene mine. De er gamle og tror 
derfor på alt som står i avisene, sier 
han.

MYE PÅ GANG
I tillegg til forfatterkarrieren jobber 
Grisjkovets som dramatiker, regissør 
og skuespiller. I kveld vises fi lmen 
«Satisfaction» på Litteraturhuset, 
hvor han både har skrevet manus og 
spiller en av hovedrollene.

– Film er noe jeg gjerne skulle 
jobbet mer med. Det er utfordrende og 
morsomt å jobbe som skuespiller, sier 
han.

– Er det der vi kommer til å se deg mest 
i framtida?

– Jeg har lyst til å skrive fl ere 
romaner og skuespill også. Det beste i 
livet er når jeg får hovedideen til en bok 

og kan setter meg ned å arbeide med 
den. Skriveprosessen krever ensomhet. 
Jeg er egentlig ikke så glad i å være 
alene, men det er annerledes når en bok 
blir til. Det skaper en type ensomhet 
som har lykke i seg. Det er en slik for-
tryllende prosess. For meg er det å 
skrive som å lese en bok veldig sakte. 
Forfatteryrket er kompromissløst. 
Ingen kan forstyrre meg, eller hjelpe 
meg i prosessen, sier han.

RUSSLANDSDAGENE
Grisjkovets er én av tre russiske forfat-
tere som gjester Litteraturhuset denne 
uken. Vladimir Makanin og Aleksej 
Slapovskij, som har kommet ut med 
romanene «Underground – eller en helt 

Da Erlend Loe debuterte i Russland, ble han omtalt 
som en norsk versjon av den russiske forfatteren 
Jevgenij Grisjkovets. Når Grisjkovets nå kommer ut på 
norsk, blir sammenligningen snudd på hodet.

Erlend Loe har blitt sammenlignet med den russiske   

■ INGA SEMMINGSEN
■ FARTEIN RUDJORD (foto)

«Jeg tror det 

å lese er en 

ødeleggende 

beskjeftigelse 

for en forfatter.»

Jevgenij Grisjkovets, 
forfatter
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