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Multikunstner 
Jevgenij Grisjko-
vets leter først og 
fremst etter den 
dype, detaljerte 
hukommelsen.

– Jeg vil skrive om personer man 
kan kjenne seg igjen i, sier Jev-
genij Grisjkovets.

Selv blir han gjenkjent hvor 
enn han beveger seg i Russland. 
Her er han nemlig som et kul-
turelt fenomen å regne. Mens 
enmanns-teaterstykkene hans 
går for fulle hus, høster han også 
priser både som skuespiller og 
regissør.

– Alt jeg gjør er et forsøk på å 
si noe om det moderne mennes-
ket. Det moderne storbylivets 
individualisme, sier Grisjkovets. 

I debutromanen Skjorta som 
nå kommer ut på norsk, følger 
vi arkitekten Sasja gjennom et 
begivenhetsrikt og fartsfylt døgn 
i den russiske hovedstaden. 

– Hva er viktig å få sagt om 
samtiden?

– At vi er i ferd med å bom-
barderes i stykker av inntrykk. 
Vi forsvinner inn i en virituell 
verden i form av Facebook og 
sosiale medier, og vet snart ikke 
lenger hva en virkelig relasjon 
er. Det blir stadig vanskeligere 
å leve et liv med sunne sanse-
inntrykk.

Urban kjærlighet. I Skjorta sli-
tes hovedpersonen mellom ut-
fordringer på jobben og en ka-
merat som kommer på besøk fra 
hjembyen i Sibir. Men egentlig 
tenker han bare på Henne (med 
stor H). Slik omhandler boka 
både gammelt vennskap og ny 
kjærlighet. Det første er lett, det 
siste vanskelig.

– Hvor hentet du ideen til boka?
– Jeg ville skrive om en mann 

som var sterkt forelsket, og la 
atmosfæren fra en storby spil-
le med. Å plassere han i en by 
som hele tiden blir til hinder for 

kjærligheten. Det kommer all-
tid noe i veien; arbeid, venner, 
ja til og med byens selv. Det tror 
jeg mange urbane mennesker 
kan kjenne seg igjen i, påpeker 
Grisjkovets.

Mens barndomsvennen repre-
senterer Sasjas fortid, blir Hun 
bilde på en mulig framtid. Den 
trygge, trauste forankringen på 
den ene siden og den forlokken-
de, usikre framtiden på den an-
dre. Hele tiden er språket en-
kelt, nesten naivistisk formulert.

– Da Erlend Loes Naiv.Su-
per kom ut i Russland, ble den 
beskrevet som «Norges svar på 
Grisjkovets», ler Grisjkovets. 

Målet hans er hele tiden å 
skape gjenkjennelse, at leseren 
skal forstå. Et enormt detalj-
fokus hører også med til de lit-
terære grepene. I Skjorta følger 
vi hele tiden hovedpersonens 
skjorte med et nært blikk, fra 
svetteringer under armene til 
løshår som fester seg etter å ha 
vært hos frisøren.

– Jeg velger detaljer som er 
kjente og forståelige for leseren. 
Når jeg beskriver en situasjon 
er ønsket at leseren skal motta 
informasjonen på samme måte 
som når man ser en film, med 
stadige nærbilder. Det er først 
i summen av alle detaljer, man 
får overblikket.

Indre frihet. – Hvordan er kå-
rene for en kunstner i dagens Russ-
land?

– Jeg har aldri følt på ufrihe-
ten, hverken i dag eller som ung. 
Sovjettiden var en veldig krea-

tiv og skapende periode jeg er 
glad jeg har fått oppleve. Den 
ga meg en livserfaring jeg al-
dri ville vært foruten; Erfarin-
gen av å leve i en tid der pen-
ger ikke  betyr  noen ting. Alle 
eide like lite. Selv om samfunnet 
var  undertrykkende, lærte jeg 
at stor russisk litteratur likevel 
kan skapes ut fra en tilstand av 
indre frihet.

Grisjkovets var 24 år da sov-
jetveldet raste, og det var først 
etter dette han selv begynte å 
skrive. Inspirasjonen henter han 
imidlertid tilbake fra tidligere år.

– Jeg forsøker å huske mine 
barndomsopplevelser helt nøy-
aktig. Å lete etter den dype, de-
taljerte hukommelsen. Bare slik 
kan jeg opprettholde en livsfø-
lelse fylt av undring.

Fylt av undring

Jevgenij Grisjkovets vil gjøre samtiden forståelig. Gjerne med et enkelt språk, og så mange detaljer 
som mulig.  Foto:�Lars�O.�Flydal

JevgeniJ  
grisJkovets

Født 1967
Forfatter, dramatiker, skuespil-
ler�og�regissør�født�i�Sibir
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ingen�Petrusjkas�samarbeid�
med�Cappelen�Damm.
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reiser nordover
 ■ Det svenske bandet Bo Kaspers Orkester 

skal gjøre flere konserter i Norge til som-
meren. Blant annet kan nordlendingene 
glede seg over besøk. Bandet tar nemlig 
også turen nordover, til Nordland Musikk-

festuke i Bodø. Uken får 
sin offisielle åpning på 
Torget lørdag 6. august. 

Konserten med Bo Kas-
pers Orkester sparker det he-

le i gang allerede fredag 5.  august, 
melder arrangørene.� ©NTB

inviterer til  
‘livets dans’

 ■ Livets dans – En kunstreise 
fra antikken til modernismen er 
tittelen på utstillingen som vil 
prege hele andre etasje i Na-
sjonalgalleriet i Oslo. Den nye 
permanente utstillingen av bå-
de eldre og moderne kunst er 
hentet fra museets samling. 
Den er kronologisk ordnet og 
viser over 300 malerier, skulp-
turer og kunst på papir.� ©NTBkultur
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«Byen blir hele 
 tiden til hinder for 
kjærligheten. Det 
kommer alltid noe i 
veien; arbeid, ven-
ner, ja til og med 
byens selv»

Jevgenij Grisjkovets


