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angripe eller konsentrere seg om midtbanen, 
sier Slapovskij.

– Under arbeidet med en bok lager jeg en 
slags kunstnerisk grafi kk hvor jeg plotter inn 
de forskjellige karakterene loddrett og vann-
rett i et koordinatsystem. Det ikke nødven-
digvis bare en sosial-horisontal linje, men 
også deres familie- og slektsforhold. 

ENKELTMENNESKET
Mange nordmenn har lest og hørt om 1800-tal-
lets store russiske forfattere, som Tolstoj, 
Dostojevskij og Tsjekhov. Selv om den rus-
siske litteraturen har forandret seg siden 
deres storhetstid, mener Slapovskij det fort-
satt fi nnes bånd og likheter med dagens rus-
siske formidlere.

– Det viktigste er blitt stående. Nemlig en 
oppmerksomhet som er rettet mot mennesket. 
Før var det først og fremst det sosiale som sto 
i fokus. Selv om jeg er fullt klar over at alle 
mennesker er en del av samfunnet, er det 
enkeltmennesket som interesserer meg mest, 
sier han.

Selv om «De er overalt» tar for seg et 
sosialt problem som politikorrupsjon, er for-
holdet mellom menneskene en mer sentral del 
av romanen.

– Boken kan være både tung og trist. Den 
beskriver en samfunnstilstand hvor mange 
opplever sine medborgere som fi ender. Men 
vi møter også en stefar og hans stesønn. Deres 
relasjon er viktig. Det fi nnes bare håp for sam-
funnet dersom de voksne tar seg av dem som 
er yngre. Deres forhold blir derfor en form for 
framtidsmetafor. Vår framtid blir som våre 
barn, sier han.

STEREOTYPER
«De er overalt» er en del av Petrusjka-serien 

til Cappelen Damm, som utelukkende er laget 
for å gjøre russisk samtidslitteratur tilgjen-
gelig på norsk. Han tror dette initiativet kan 
være med på å øke forståelsen for nabolandet.

– Stereotyp tenkning er som i alle andre 
land. De hentes gjerne fra massemediene, 
hvor nivået sjelden er veldig høyt. Jeg leste en 
amerikansk bok for turister som kom med 
idiomatiske fraser fra russisk. Det mest popu-
lære uttrykket var «Skal vi ta en vodka?». 
Slike ting gjør at amerikanerne tror at russere 
drikker vodka som vann. Det stemmer selv-
følgelig ikke, sier han og smiler.

– Sånn sett kan bøker være en god måte å 
bli kvitt stereotyper, men det er dessverre slik 
at svært få mennesker leser, legger han til.
inga.semmingsen@dagasvisen.no

FAST ABONNENT?
Nå får du enda MER for pengene!

Som abonnent på Dagsavisen får du enda MER for pengene! 
Gjennom fordelsprogrammet Dagsavisen MER tilbyr vi i regi av 
våre samarbeidspartnere eksklusive kulturarrangementer til deg 
som abonnent. Tilbudene annonseres i Dagsavisen, gjennom 
nyhetsbrev og på www.dagsavisen.no/mer. 
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EKSKLUSIV FØRPREMIERE

EN MANN SOM SKRIKER

 En mann som skriker, 
 Mahamat-Saleh Haroun, Tsjad 2011

www.filmfrasor.no

Film fra Sør i samarbeid med Arthaus, Oslo kino og Dagsavisen 
MER inviterer til visning av filmen En mann som skriker.

En mann som skriker forteller om den tidligere svømme-
stjernen Adam og sønnen Abdel. De har begge jobb ved byens 
elegante hotell. Tsjad er et land på randen av borgerkrig og 
styresmaktene forlanger at alle bidrar, enten med penger eller 
med muskelkraft. Adam har ingen penger, men han har en sønn.

Filmen vant Juryens pris under Cannes festivalen 2010.

Vika Kino
TORSDAG 5. MAI KL. 18.00

Billetter for Dagsavisen MER kunder:
Send e-post til dagsavisen@filmfrasor.no  
NB! Begrenset antall plasser.

Norsk kinopremiere 6.mai

       og fremst at leseren skal fokusere på det menneskelige. 

ALEKSEJ SLAPOVSKIJ
 ■ Født 29. juli 1957 i byen Saratov.

 ■ Jobber som forfatter, dramatiker, 
manusforfatter. Har tidligere 
jobbet som journalist og 
redaktør.

 ■ Studerte fi lologi ved Universi-
tetet i Saratov.

 ■ Han har mottatt både russiske 
og europeiske priser for sine 
skuespill og romaner, blant annet første-
premie i European Drama Award for stykket 
«Den lille kirsebærhagen».

 ■ I 2001 fl yttet han til Moskva hvor han også 
skriver manus for TV og fi lm.

 ■ Romanen «De er overalt» er ute i norsk 
oversettelse som en del av Cappelen Damms 
Petrusjka-serie.
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