PROGRAM HAMSUN-UKE 17 (20-26 APRIL) 2009 PÅ LITTERATURHUSET (”AMALIE SKRAM”)
Arr: Hamsun-Selskapets Oslo- avdeling. Alle arrangementene er gratis!

Mandag 20.4.

Kl 1800: Karl Ove Knausgård: Sjelens Amerika. Knut Hamsun og nihilismen.
Karl Ove Knausgård er en av Nordens mest spennende forfattere. Som første debutant noensinne
mottok han Kritikerprisen for Ute av verden (1998). Oppfølgeren En Tid for alt ble innstilt til Nordisk
Råds litteraturpris (2004).

Tirsdag 21.4.

Kl 1800: Martin Humpál: Hamsuns Sult og Mysterier. Eksempler på modernistisk form.
Martin Humpál er dosent i nordisk litteratur ved Karlsuniversitetet i Praha. Han har bl.a. skrevet
boken The Roots of Modernist Narrative: Knut Hamsun’s Novels Hunger, Mysteries, and Pan (Solum
Forlag, 1998). Humpál vil i dette foredraget bl.a. ta for seg fortellerperspektivet i Sult og Mysterier.

Onsdag 22.4.

Kl 1800: Somrene på Nørholm. Dybdeintervju med Leif Hamsun
Leif Hamsun er barnebarn av Knut Hamsun. Han er blant de få som kan gi et førstehånds vitnesbyrd
om mennesket og dikteren. Han vil i dette intervjuet blant annet komme inn på ettertidens forhold til
Knut Hamsun.

Intervjuer: Ingar Sletten Kolloen

Torsdag 23.4.

Kl 1800: Pa turné! Jørgen Langhelle fremfører Knut Hamsuns foredrag.
Skuespiller Jørgen Langhelle gestalter Hamsun i høydepunktene fra hans foredrag fra 1891. Her tar
Hamsun et høylytt oppgjør med ”de fire store” i norsk litteratur, og introduserer den litterære
modernisme gjennom sin foredrag om ”Psykologisk litteratur”.
Langhelle har hatt en rekke større roller på teater, og i film og fjernsynsserier. Han hadde også rollen
som dommer i Jan Troells Hamsun-film i 1995.
Innledningsforedrag av Dr. philos Lars Frode Larsen ”Om Knut Hamsun som foredragsholder”.

Fredag 24.4.

Kl 1800: Atle Kittang: Forakt og vørdnad i Knut Hamsuns forfatterskap
Atle Kittang er professor i Allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, og en av Norges
fremste Hamsun-eksperter. Har bl.a. skrevet om Hamsuns ”desillusjonsromanar” i Luft, vind,
ingenting (Ny revidert utgave i 1996).

Lørdag 25.4.

Kl 1500: På turné! Jørgen Langhelle fremfører Knut Hamsuns foredrag.
Skuespiller Jørgen Langhelle gestalter Hamsun i høydepunktene fra hans foredrag fra 1891. Her tar
Hamsun et høylytt oppgjør med ”de fire store” i norsk litteratur, og introduserer den litterære
modernisme gjennom sin foredrag om ”psykologisk litteratur”.
Langhelle har hatt en rekke større roller på teater, og i film og fjernsynsserier. Han hadde også rollen
som dommer i Jan Troells Hamsun-film i 1995.
Innledningsforedrag av Dr. philos Lars Frode Larsen ”Om Knut Hamsun som foredragsholder”.

Søndag 26.4.

Kl 1400: I "Sult-jegets" fotspor.

Lars Frode Larsen inviterer til by-vandring i ”Sult-jegets” fotspor. Oppmøte på St. Olavs plass presis kl
1400. Vandringen tar i underkant av 2 timer, og avsluttes der den startet. Det vil bli utdelt kopier av
by-kart over Kristiania anno 1890.
Lars Frode Larsen er historiker, Hamsun-biograf og trolig den i Norge som vet mest om Knut Hamsun.
Han har skrevet en rekke bøker og artikler om Knut Hamsun, og senest hatt hovedansvaret for
Gyldendals utgivelse av Nye Hamsun Samlede (2007-09).

UTSTILLING: CHRISTOPHER RÅDLUND MED MALERIER FRA ”DET VILDE KOR”

Maleren Christopher Rådlund (f. 1970) stiller, under hele Hamsun-uken, ut nye malerier, inspirert av
forfatteren og mennesket Knut Hamsun. Maleriene tar utgangspunkt i dikt fra "Det vilde kor" med
særlig fokus på "Böcklins Død". Malerier og grafikk over samme temaer kommer i sin helhet til å bli
utstilt på Galleri Jennestad på Sortland fra 1. august 2009. Det blir da også urfremføring av
komponist Marcus Paus` tonesettinger av diktene. Under Hamsun-uken vises noen av motivene fra
maleri-suiten, i tilegg til andre nordnorske landskapsskildringer av kunstneren.
Hamsun-uken er støttet av Oslo kommune, Fritt Ord og Gyldendal Norsk Forlag.

