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Russerne kommer! 
… og Petrusjka får dem hit 

 
Foreningen Petrusjka, som ble stiftet i 2008 og skal arbeide for å fremme kjennskapet 
til russisk litteratur i Norge, arrangerer en russlandsuke i Litteraturhuset og 
Institusjonens Fritt Ords lokaler fra 19. til 24. april. Alle arrangementene er gratis. 
 
I samarbeid med Cappelen Damm utgir Petrusjka en bokserie med russisk 
samtidslitteratur. De første tre lanseres under Russlandsuken. 
 
Uken begynner i Institusjonen Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2, der Foreningen 
Petrusjka og Institusjonen Fritt Ord avholder seminaret «Hvordan virker 
oversettelsen?» Den fortsetter i Saga kino samme ettermiddag – og slår seg permanent 
til i Litteraturhuset fra og med tirsdag 20. til og med lørdag 24. april. 
 
Russlandsuken har mottatt økonomisk støtte fra Institusjonen Fritt Ord, Norsk 
Kulturråd, Utenriksdepartementet. Foreningen Petrusjka takker dessuten NORLA, 
Norsk-russisk kultursenter, Fremmedspråksenteret, Norsk PEN, UiO, Forlaget 
Oktober, Cappelen Damm, NRK Aktivum m.fl. for å ha gjort Russlandsuken mulig. 
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PROGRAM FOR RUSSLANDSUKEN 19. – 24. APRIL 2010 
 

Mandag 19/4 
09.30-16.00 Institusjonen Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2: 
Seminaret: Hvordan virker oversettelsen? 
Arr: Foreningen Petrusjka og Institusjonen Fritt Ord. 
Møteledelse: Peter Normann Waage 
 
1. På sine nærmeste: 
Alf B. Glad, (oversetter fra russisk): Når er verst best? Vil vi ha flere musjiker og 
babusjkaer i norsk? 
 
Lars Saabye Christensen (forfatter): Om å bli oversatt 
 
Elena Tkachenko (doktorgradstipendiat, Universitetet i Oslo. Høgskolelektor, 
Høgskolen i Oslo): Språkbruk og språkforståelse i norsk-russiske familier 
 
(Kaffepause) 
 
2. På samfunnet  
Bernhard L. Mohr (Schibstedkonsernet): Oversettelsenes betydning for næringslivet 
 
Olav Nils Thue (Barentsrådgiver, UD): Oversettelsenes betydning for 
utenrikstjenesten 
 
(Lunsj) 
 
3. På oss andre  
Olga Drobot (redaktør av tidsskriftet Inostrannaja literatura og oversetter fra norsk 
til russisk): Oversatt litteratur som vindu mot verden 
 
Audun J. Mørch (førsteamanuensis, Universitetet i Oslo): Om oversetterutdannelsen 
ved UiO 
 
Ingunn Lunde (professor i russisk språk og litteratur, Universitetet i Bergen): 
Russisk etter perestrojka 
 
Dina Roll-Hansen (rådgiver, NORLA og oversetter): Ikke bare fra engelsk. 
 

* 
 
17.45: Dokumentarfilm: Russian Lessons. Av Andrej Nekrasov og Olga Konskaja. 
Samtale mellom regissør Andrej Nekrasov og produsent Torstein Grude i Piraya-Film 
etter visningen. 
Sted: Saga kino, sal 4. 
Påmelding: russianlessons@fritt-ord.no 
Arr: Institusjonen Fritt Ord. 
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Program for Russlandsuken i Litteraturhuset 

Alle arrangementene er gratis 
 
 

Tirsdag 20/4 
15.30-16.30 Nedjma:  
Foredrag v/ Oleg Filimonov (den russiske forleggerforeningen): New tendencies in 
Russian publishing. Åpning av utstilling av russiske bøker. 
 
17.00-18.00 Nedjma: 
Audun J. Mørch (førsteamanuensis, Universitetet i Oslo): Hvem var Nikolaj Gogol?  
Skuespilleren Morten Jostad viser sitt maskespill Nesen, etter Nikolaj Gogols 
fortelling. 
 
Morten Jostad: Nesen 
Nikolaj Gogols fortelling fra 1836 er historien om major Kovaljov som en vakker dag 
våkner og oppdager at nesen hans har stukket av og gått sine egne veier. Den 
observeres på Nevskij Prospekt og truer i det hele tatt med å sette sin herre i vanry. 
Hvordan det går, skal ikke røpes her, men i skuespiller Morten Jostads tolkning 
gjennom et maskespill, kommer ny og uante aspekter ved fortellingen til sin rett. 
 
18.15- 18.45 Nedjma: 
Erik Egeberg (profssor, Universitetet i Tromsø): 
Grunnkurs i russisk litteratur 
 
19.00-21.00 Nedjma:  
NRK Aktivum (arr.): Lansering av Arne Egil Tønsets bok Russland i farger.  
Terje Lindberg presenterer bok og forfatter. 
 
RUSSLAND I FARGER 
Opplevelser i vårt største naboland 
Det finnes ingen objektiv sannhet, og slett ikke om Russland, ikke en gang i 
historiebøkene. De skrives om for hvert regimeskifte. Denne boka handler i hovedsak 
om Russland og det russiske, slik journalist og tidligere NRK-korrespondent Arne 
Egil Tønset har opplevd det i hele det tidligere russiske imperiet. Øst-vestaksen har 
alltid vært full av spenning og konflikt, ikke minst fordi vi har holdt mytene om 
hverandre levende. Tønset derimot nærmer seg Russland med lidenskap, glimt i øyet 
og stor ydmykhet og beviser at det ikke er alt du trenger å skjønne deg på for å bli 
fascinert. 
 
 

Onsdag 21/4 
13.00-15.00 Nedjma:  
Foreningen Petrusjka og Norsk PEN (arr.): Josef Stalin i dagens Russland. Seminar 
med forfatteren Viktor Jerofejev, Iver B. Neumann (seniorforsker , NUPI), Jens 
Petter Nielsen (professor, Universitetet i Tromsø). 
Kort introduksjon ved Peter Normann Waage (PEN) 
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Stalinseminar 
Josef Stalin kaster ennå lange skygger over det russiske samfunnet. Hans 
skrekkregime har for mange i det nye og usikre Russland fått et rosenrødt skjær over 
seg. Da var det orden, det var trygghet – og han førte Sovjetunionen til seier over 
Nazi-Tyskland. Viktor Jerofejev er en av de mest berømte samtidsforfattere i 
Russland. Hans far var personlig tolk for Stalin, som var gjest i Jerofejevs 
barndomshjem. I 2004 utga han en erindringsbok i romanform: Den gode Stalin. 
Viktor Jerofejev, Jens Petter Nielsen, som er professor ved Universitetet i Tromsø, og 
Iver B. Neumann, seniorforsker ved NUPI, vil samtale om Stalins rolle i dagens 
Russland. Samtalen foregår på engelsk. 
 
15.30-18.00 Nedjma:  
Seminar for russisklærere (arr: Fremmedspråksenteret) påmelding på 
www.fremmedspraksenteret.no 
 
14.00-16.00 Kafé Oslo:  
Lynkurs i russisk v/Knut Skrindo (lektor Oslo Katedralskole)  
 
Lynkurs i russisk ved lektor Skrindo 
Lektor ved Oslo Katedralskole Knut Skrindo gir deg maksimale russiskferdigheter på 
20 minutter. Nytt kurs i Cafe Oslo hver halvtime. Ingen påmelding.  
 Добро пожаловать! 
 
16.30-18.00 Amalie Skram:  
Frå moralske eventyr til sosial satire og 'fine art'.   
- Eit illustrert foredrag om russisk animasjonsfilm. 
 
Gunnar Strøm er førsteamanuensis i film og fjernsyn ved Høgskulen i Volda med 
animasjonsfilm som spesiale. Han er tidligere generalsekretær og vise-president i 
Association Internationale de Film d'Animation (ASIFA). Trofeet ved den nordisk-
baltiske Fredrikstad Animation Festival heter 'Golden Gunnar'.  
  
19.00-21.00 Wergeland:  
Presentasjon og lansering av Petrusjka-serien på Cappelen Damm: Ljudmila 
Petrusjevskaja: Tiden er natt, Viktor Jerofejev: Gravøl over sovjetlitteraturen og 
Livet med en idiot og Vladimir Makanin: Underground – eller Vår tids helt. 
  
Deltagere: Viktor Jerofejev, Vladimir Makanin, Marit Bjerkeng, Martin Paulsen 
(postdoktor, Universitetet i Bergen, oversetter)  
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Vladimir Makanin 

Vladimir Makanin ble født i Orsk i 1937. Han er utdannet regissør og har jobbet som 
redaktør i ulike tidsskrifter og forlag. Makanin publiserte sin første roman i 1965 og 
har siden publisert et tjuetalls novellesamlinger og romaner. Til tross for at 
debutromanen Den rette linjen (Prjamaja linja, 1965) høstet positive kritikker, fikk 
han liten oppmerksomhet i sovjetperioden. I perioden etter Sovjetunionens 
sammenbrudd har han imidlertid høstet stor anerkjennelse og han regnes i dag som en 
av Russlands aller beste forfattere. Underground, eller vår tids helt (1998) regnes som 
hans litterære mesterverk.  
 
Viktor Jerofejev 
Viktor Jerofejev ble født i Moskva i 1947 i familien til en karrierediplomat som hadde 
nære forbindelser til sovjeteliten og Stalin. Han tilbrakte deler av barndommen i Paris, 
men fikk sin utdannelse ved statsuniversitetet i Moskva, hvor han også skrev en 
doktoravhandling om Dostojevskij og fransk eksistensialisme. Han er dermed et 
typisk eksempel på en vestvendt, liberal forfatter, noe som ofte har skaffet ham 
problemer blant de innflytelsesrike konservative og nasjonalistiske miljøene i 
hjemlandet, og har gjort ham til en av de mest omdiskuterte kulturpersonlighetene i 
dagens Russland. 
 
Ljudmila Petrusjevskaja  
Ljudmila Petrusjevskaja er født i Moskva i 1938. Hun er utdannet journalist og 
arbeidet lenge i radio og tv. Petrusjevskaja begynte å skrive alt på 1960-tallet og fikk 
sine første fortellinger på trykk i 1972, men brøt med sovjetstatens litterære idealer og 
fikk lenge ikke trykke sine ting. Hennes mange skuespill ble først oppført på 
amatørteatre, deretter forbudt, men spilles nå overalt i Russland. Hennes verker har 
ofte blitt kalt ”tsjernukha” – ”svartmalingslitteratur”, men har grotesk humor og 
surrealistiske innslag. Petrusjevskaja er allsidig: synger, lager tegneserier, 
animasjonsfilm og billedbøker. Hennes verker er oversatt til mer enn 30 språk, og hun 
regnes nå for en moderne russisk klassiker, med Tiden er natt (1992) som et 
høydepunkt.  
 
 

Torsdag 22/4 
09.00-15.00 Nedjma: 
Seminar for russisklærere (arr: Fremmedspråksenteret) påmelding på 
www.fremmedspraksenteret.no 
 
14.00-16.00 Kafé Oslo:  
lynkurs i russisk v/Knut Skrindo, (lektor Oslo Katedralskole)  
 
Lynkurs i russisk ved lektor Skrindo 
Lektor ved Oslo Katedralskole Knut Skrindo gir deg maksimale russiskferdigheter på 
20 minutter. Nytt kurs i Cafe Oslo hver halvtime. Ingen påmelding.  
 Добро пожаловать! 
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17.00-18.00 Nedjma: 
Audun J. Mørch: Hvem var Lev Tolstoj? 
Morten Jostad viser sitt kammerspill om Tolstoj. 
 
Morten Jostad: Lev Tolstoj 
Skuespiller Morten Jostad har selv skrevet denne presentasjonen av den russiske 
dikteren. Med smakebiter fra fem forskjellige verker og i skikkelse av fem samtalende 
personer gir Jostad et portrett av Tolstojs mangfold og motsetninger. 
 
 
18.00-19.00 Amalie Skram:  
Hvorfor så skeivt? En samtale mellom Olga Drobot (Moskva) som oversetter fra 
norsk til russisk, og Marit Bjerkeng, (Finnmark) som oversetter fra russisk til norsk, 
med Dina-Roll Hansen (NORLA) som samtalens ordstyrer. (Arr.: NORLA) 
 
Hvorfor så  skeivt? 
I 2009 kom det én russisk samtidsroman på norsk. Samme år ble mellom 20 og 30 
norske titler oversatt til russisk. NORLA lurer på hvorfor forskjellen er så stor og har 
invitert oversetter (fra russisk) og høgskolelektor Marit Bjerkeng til å møte oversetter 
(til russisk) og tidsskiftredaktør Olga Drobot for debatt. Dina Roll-Hansen (NORLA) 
leder samtalen. 
 
 

Fredag 23/4 
14.00-16.00 Kafé Oslo:  
Lynkurs i russisk v/Knut  Skrindo (Lektor, Oslo Katedralskole) 
 
Lynkurs i russisk ved lektor Skrindo 
Lektor ved Oslo Katedralskole Knut Skrindo gir deg maksimale russiskferdigheter på 
20 minutter. Nytt kurs i Cafe Oslo hver halvtime. Ingen påmelding.  
 Добро пожаловать! 
 
 
17.00-18.00 Nedjma:  
Audun J. Mørch: Hvem var Fjodor Dostojevskij? 
Morten Jostad viser sitt stykke om Dostojevskijs verk og biografi 
 
Morten Jostad: Fjodor Dostojevskij 
Skuespiller Morten Jostad har selv dramatisert to tekster av Dostojevskij: Bobok 
(1873) og Bonden Marej (1876). Begge er hentet fra hans enmannstidsskrift, En 
forfatters dagbok, men er så forskjellige som det vel går an. Bobok viser humoristen 
Dostojevskij; Bonden Marjei hans kjærlighet til Russland og det russiske folk. 
 
 
18.30-19.30 Wergeland:  
Presentasjon av Mikhail Sjisjkins Venushår. (Forlaget Oktober) 
Forfatter Mikhail Sjisjkin i samtale med oversetter Marit Bjerkeng 
 
Mikhail Sjisjkin (f. 1961) regnes som en av Russlands aller fremste yngre forfattere, 
og Venushår fra 2005 er til nå hans mest sentrale verk.  
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Arr: Oktober forlag. 
 
 
Mikhail Sjisjkin: 
Han har mottatt de mest betydningsfulle litterære prisene i Russland for Venushår, 
bl.a ”Nasjonal bestselger”-prisen i 2005 og ”Den store boka-prisen” i 2006, og var 
blant finalistene både til Bunin-prisen og Andrej Belyj prisen i 2006. 
 
Venushår 
En navnløs tolk intervjuer tjsetsjenske asylsøkere i Sveits, som gir ham sine historier, 
sanne og usanne. I pausene leser han Xenofon, om gamle greske leiesoldater og 
persernes felttog mer enn to tusen år tidligere. Men han har også hodet fullt av minner 
om sin fraskilte kone Isolde og deres liv sammen, og han skriver brev til sønnen som 
han aldri sender. Planen om en biografi om den store russiske romansesangerinnen 
Bella faller sammen da hun dør før han får intervjuet henne. Men hennes dagbøker, 
som strekker seg over russisk og sovjetisk historie fra førrevolusjonær tid til siste 
halvdel av det 20. århundre, blir en viktig del av romanene. 
 
Venushår er dypt forankret i virkeligheten og i myter og litteratur. Det er en roman 
om krig og kjærlighet og fortellingers kraft.  
 
  
20.00-21.00 Wergeland:  
Hvor mange var brødrene Karamazov? 
Quiz om russisk litteratur, historie og samfunn. 
Quizmester: Dina Roll-Hansen og Halvor Tjønn 
 
Hva het brødrene Karamazov, og hvor mange brødre var det egentlig?  
Hva var arbeidstittelen på Krig og Fred? Hva het byen St. Petersburg i 1970? Enn i 
1920? Er tsjetsjensk et slavisk språk? Kan du svare på minst et av spørsmålene 
ovenfor er du kvalifisert til å delta i Petrusjkas russisk quiz. Lagpåmelding: 
post@petrusjka.no.  
Etternølere kan melde seg på rett før arrangementet. 
 
 
21.30-23.00 Wergeland:  
Jørn Simen Øverli fremfører sanger av Vladimir Vysotskij. 
 
Vladimir Vysotskij 
Vladimir Vysotskij (1938-1980) var poet, skuespiller og viseartist. Han var en 
legende i Russland allerede lenge før han døde i en alder av bare 42 år. Hans 
konserter samlet titusener. Hans poesi og sanger formidlet en livsfølelse fjernt fra den 
forløyete virkeligheten sovjetstaten sto for. Vysotskij ble talsmann for alt det 
Sovjetunionen ikke var, for sannhet og frihet.  
 
Jørn Simen Øverli er utdannet fra Norges musikkhøgskole. Han er en prisbelønnet 
visesanger som særlig er kjent for sine tolkniger av Alf Prøysen og Vladimir 
Vysotskij. Hans tolkninger av Vysotskij er kjent langt utenfor Norges grenser. Øverli 
har turnert i Russland med dem flere ganger. 
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Lørdag 24/4 

10.00-14.00 Amalie Skram: 
 

Norsk-Russisk Kultursenter presenterer seg selv 
 

Raisa Cirkova (formann i Norsk-Russisk Kultursenter):  
Norsk-russisk kultursenter – en brobygger mellom land og kulturer 
 
Tore-Jarl Bielenberg (oversetter, journalist og tidligere korrespondent i Moskva):  
Som nordmann i russiske miljøer. 
 
Maia Loftesnes (statsautorisert translatør):  
Oversettelser mellom norsk og russisk av ulike slag: Dokumenter, jurdiske og tekniske 
tekster, muntlige oversettelser. 

 
Kunstneriske innslag: 

  
Russiske folkeviser og folkedanser ved Irene Mikkelsen og Elina Mikkelsen  
 
Russiske romanser ved Natalia Sofijskaja og Olga Solvang  
 
Irene Sjestopal leser fra egne verker på russisk og norsk. 
 
Utstilling av plakater.  
Visning av videosnutter fra virksomheten til Norsk-russisk kultursenter. 
 

* 
 
12.00 og 14.00 Sheherazad:  
Ludmila Alvestad og Anne Marie Gjølme fremfører russiske eventyr og sanger for 
barn. 
 
Musiker Ludmila Alvestad og forteller Anne Marie Gjølme inviterer barn og voksne 
til å høre eventyr, synge russiske sanger og danse enkel ringdans. Eventyret Gjessene 
og svanene handler om vesle Masja som passer på lillebror, mens mor og far er i byen 
og handler. Så røver gjessene og svanene til heksa Baba Jaga med seg lillebror. Hva 
gjør hun da?   (Fra 3 år)    
 
 
 
 


