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Veronica Maggio viser igjen at 
hun er mye mer enn bare et 
tyggegummifenomen.

Veronica kommer igjen
Sjøørreten skal helst være 
selvfanget, men alle kan tilbe-
rede denne delikatessen.

Rød villfisksesong

Side  25 Mat & Vin side 30–31

Wergelandsveien 29 ved Slottsparken

GRATIS

Gamle sanger 
om igjen

Familiekonsert med  
Nils Jørgen og Ove
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Hans Petter Moland ble i går 
tildelt Filmkritikerprisen. 
 FOTO: SCANPIX

Filmkritikerne 
hyllet Moland

Prisen, et trykk av kunstneren 
Terje Risberg, ble i går overrakt 
vinneren av Norsk fi lmkritiker-
lags leder Øyvor Dalan Vik. 
Filmkritikerprisen deles i år ut 
for 47. gang og er kåret etter en 
avstemning blant de om lag 90 
medlemmene av laget. Moland 
vinner prisen for første gang. De 
tre andre nominerte fi lmene til 
årets pris var «Kongen av 
Bastøy», regissert av Marius 
Holst, «Limbo», regissert av 
Maria Sødahl og «Nokas», 
regissert av Erik Skjoldbjærg.

I begrunnelsen fra juryen 
heter det blant annet:

«Årets pris går til en ytterst 
tarvelig aff ære. Filmen er en 
stilsikker skildring av noe av det 
tristeste og gråeste landets 
hovedstad har å by på, og uni-
verset er befolket av store 
stjerner fullstendig strippet for 
glamour.»  Filmen ble sett av til 
sammen 96.000 personer da den 
gikk på kino, ifølge Film & Kino.

  (NTB)

Filmkritikerprisen 2011 for 
fjorårets beste norske 
langfilm går til «En 
ganske snill mann».

d Loe?

  forfatteren Jevgenij Grisjkovets. I går møtte de hverandre for første gang.

av vår tid» og «De er overalt» i 
norsk oversettelse, kommer 
også på visitt. Besøket skjer i 
forbindelse med Russlandsda-
gene som arrangeres av foren-
ingen Petrusjka, som har som 
mål å fremme russisk samtid-
slitteratur i Norge.

– Det er viktig med slike ini-
tiativer, og jeg håper de klarer å 
opprettholde det. Å oversette 
bøker er en tung prosess, men 
jeg tror det er verdt det, sier Gri-
sjkovets.

– Er det et stort kunstnerisk 
fellesskap i Russland?

– Nei, og det er heller ikke 
noe jeg savner. Jeg tror ikke for-

fattere trenger å kjenne hver-
andre. De liker ikke hverandre 
og leser ikke hverandre. Selv har 
jeg ikke lest en bok siden jeg selv 
begynte å skrive romaner. Jeg 
tror det å lese er en ødeleggende 
beskjeft igelse for en forfatter, 
sier han.

– Kommer du til å snike i gan-
gene på Litteraturhuset for å 
unngå de andre?

– Nei da. Makanin og Sla-
povskij er hyggelige. Det går nok 
fi nt, sier han og ler.
inga.semmingsen@dagsavisen.no

JEVGENIJ GRISJKOVETS
 ■ Født 17. februar 1967 i byen 

Kemerovo.

 ■ Oppvokst i Sibir, men bor nå i Kalinin-
grad med sin kone og tre barn.

 ■ Hans første monolog, «Hvordan jeg 
spiste en hund», høstet stor anerkjen-
nelse og ble tildelt den statlige 
«Gullmasken» for den mest innovative 
oppsetning.

 ■ Debuterte med romanen «Skjorta» i 
2004, som ble utpekt til årets debut av juryen for litteratur-
premien «Årets bok». Romanen er nå ute i norsk oversettelse.

 ■ Årlig turnerer han og spiller over 80 forestillinger basert på 
sine egne monologer.

 ■ Han har sluppet fl ere album med bandet «Bigudi».
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