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60 Meninger TORSDAG 9. FEBRUAR 2012

Ideer
INSPIRATOR:William Eggleston har vært en inspirasjon for flere kunstnere, f.eks. Gus
van Sant, Sofia Coppola og David Lynch (bildet). I «Imagine»-dokumentaren forteller Lynch
om en fotografering som varte i tre timer, men som bare besto av det samme antall bilder.
De hadde snakket og snakket, gått en lengre tur, snakket litt til og så hadde Eggleston tatt
fram kameraet og tatt tre bilder. Bildene hadde blitt uskarpe, men fine i følge Lynch.

Døden kommer bort til meg
stirrer på megmed hule øyne
Gjennom tåken skimter jeg en gammel trebåt
«Nåmå du ro medmeg over havet» sier han
Jeg setter meg i båten
Mens døden ror
fordamper minner fra denne verdenen
alt jeg hører er stille åretak

Isolde Kjærsdalen (16)
Desemberfinalist i Skolekammeret

h Les og skriv dikt via db.no/kammeret

Døden henter meg

DIKTET

MUSIKK: 10.–19. februar
arrangeres Snowboard-
VM i Oslo. Samtidig
leverer Vulkan et strålen-
de pakke med artister
som gjør at folket får noe
å more seg med også
etter at siste snowboar-
der har levert sitt «run»
for dagen. Det New
York-baserte konsert- og
nattklubbkonseptet
Santos Party House vil
ha et artistspekket show
på Vulkan hver dag i hele
denne perioden. Under
åpningsseremonien,
lørdag 11. februar, gjør
rockebandet Turboneger
norgescomeback i Mat-
hallen. Mandagen etter
følger det amerikanske
folkpunk-bandet Drop-
kick Murphys opp, og
fredag 17. februar leveres
nok en god norsk act. Da
står hardcore/metalban-
det Kvelertak, fra Stav-
anger, på scenen på
Fabrikken.

Peder Ottosen
Kulturjournalist

i Dagbladet
PLUGGER INN: Knut Schreiner
og Turboneger.

Festival i
Mathallen

KULTURTIPSET

OM BILDENE ER i svart-hvitt eller
farger betyr ikke noe når det er
Eggleston som trykker på ut-
løseren. Han fotograferer helt
vanlige situasjoner og sine om-
givelser i Sørstatene, men gjen-
nom hans linse og valg av kompo-
sisjon gjør han detaljene litt skar-
pere. Som plakaten med Jesus-
forkynningen strategisk plassert
ved siden av spritbutikken. Eller
de fire glade herrer på vei mot
kameraet, på vei inn i framtida.
Eller servitøren med den glade,
store sløyfa. Eggleston har selv
uttalt at han fotograferer livet i
dag, og han ser det ekstraordinære
i hverdagslivet – med presisjon og
tilstedeværelse. Han kalles den
demokratiske fotografen siden
han behandler ting og mennesker
likt, hvert bilde er like mye verdt
for ham.

EGGLESTON HAR VÆRT VIST
flere ganger i Oslo det siste tiåret,
men det har vært fargebildene
hans som har fått oppmerksom-
het. Peder Lund har valgt denne
utstillingen som et resultat av et
lengre samarbeid med kunst-
neren.
– Det begynte med at jeg lånte

ut et 30-talls tradisjonelle «dye
transfer»-fotografier til kunst-
nerens utstillinger ved Fondation
Cartier i Paris og Hayward Gallery
i London i 2002, med visning i
Oslo i samarbeid med Galleri Riis
samme år, sier Lund.
– Da jeg så Egglestons retro-

spektive utstillinger ved både
Whitney og LACMA bemerket de
svart-hvite printene seg, og jeg
foreslo en utstilling som kunst-
neren og hans Eggleston Artistic
Trust var glade for. Disse unike
svart-hvitt fotografiene er like
typiske Eggleston som hans farge-
arbeider og de gir et helt spesielt
uttrykk fra 60-årenes Memphis;
en slags Robert Adams «with
feeling», mener Lund.

EGGLESTON HAR UTTALT at han
ikke kunne noe om fotografi da
han startet og at han er selvlært.
Hans farfar drev med fotografi
som en hobby, og Eggleston kjøp-
te sitt første kamera som18-åring.
På den tiden Eggleston begynte
med fotografi var kunstfoto-
grafiscenen preget av store land-
skapsfotografier av fotografer som
Ansel Adams, noe som ikke virket
særlig forlokkende for Eggleston.
Heller ikke fotojournalistikk
interesserte ham. Men da han ble
presentert for arbeidene til Walker

Evans og Henri Cartier Bresson
var det noe som løsnet; her så han
bilder som verken var landskaper
eller fotojournalistikk, men kunst.

HAN STARTET I SVART-HVITT.
Det var først i 1965 han begynte å
eksperimentere med fargefilm,
noe som skulle endre retning for
kunstfotografiet. Egglestons bruk
av printteknikken «dye transfer»,
som gir intense og mettede farge-
bilder, har vært viktig for hans
kunstneriske uttrykk. I 1967
reiste han med kofferten full av
bilder til New York og viste dem
fram til fotografer somDiane
Arbus, GarryWinogrand og Lee
Friedlander. Han ble oppmuntret
til å vise fotografiene til John
Sarkowsky ved MOMA, og kura-
toren ble begeistret. Han beundret
særlig det at Eggleston, på den
tiden fotoessayet sto som sterkest,
heller valgte å fotografere livet
rundt seg. I 1976 viste John Sar-
kowsky og MOMA bildene hans
for første gang, og de utga boka
William Egglestons Guide. Her
hadde Sarkowsky hjulpet Eggles-
ton med å velge ut 75 bilder fra en

FOTOKUNST

Nina Strand
nina@objektiv.no

Den demokr
AmerikanskeWilliam Eggleston er kjent for å
Nå viser galleriet Peder Lund fotografens svart-

EGGLESTONS BLIKK: Fire glade

Disse unike svart-
hvitt-fotografiene er
like typiske Eggleston
som hans fargearbei-
der og de gir et helt
spesielt uttrykk fra
60-åraMemphis.

ANTONI TAPIES: En tilskuer studerer maleriet «Terros»
fra 1984 under en minnemarkering for den katalanske
kunstneren Antoni Tapies som døde i Barcelona denne
uka, 88 år gammel. Tapies var en av de kjente avantgarde-
kunstnerne, og den spanske statsministeren beskrev ham
i en siste hilsen som «en av de store reformatorene av det
20. århundres kunst». Foto: AFP/Scanpix

KULTUR I BILDER

DAGLIGLIV:Han ser det ekstra-
ordinære i hverdagen, som
servitøren med den glade, store
sløyfa.

61MeningerTORSDAG 9. FEBRUAR 2012

NYE TEKNIKKER: Tidslinja inne på hjemmesida til Eggleston og the Eggleston
Artistic Trust forteller at Eggleston, samme år som han mottok The Getty Images Life-
time Achievement Award på The International Center of Photography (ICP), reiste til
Hawaii for å fotografere med et nytt kamera med panoramisk format. Han er en fotograf
som tør å prøve ut nye teknikker, men å utdype hva bildene hans handler om vil han ikke.

serie på over to tusen bilder, noe
som også sier noe om Sarkowskys
briljante kuratering. I introduk-
sjonen til boka skriver Sarkowsky:
«To me it seems that the pictures
here are about the photographer's
home, about his place, in both
important meanings of that word.
One might say about his identity.»

EGGLESTON HAR VÆRT en viktig
inspirator for mange fotografer.
Den tyske fotografen Juergen
Teller er en av dem, og han er også
blitt en venn av Eggleston. I den
BBC-produserte kunstserien
«Imagine» forteller Teller at han
beundrer Eggleston fordi han var
den første fotografen som gjorde
hva han ville, tok bilder av akkurat
det han ville ta bilder av. Teller
hadde blitt så skuffet da han kom
til Memphis for å besøke Eggles-
ton, for ingenting så ut som gjen-
nom Egglestons optikk – han kalte
det et forferdelig sted hvor det
ikke skjedde noen ting. Teller
forteller også om en gang de to
hadde sittet i en dyp samtale;
plutselig reiste den eldre foto-
grafen seg, gikk over til en søppel-

kasse og tok et enkelt bilde. Teller
fulgte etter og tok flere bilder av
den samme søppelkassa, men det
var bare Egglestons bilde som
fungerte. «Han komponerer så
lett, bildene er sommelodier hvor
ingenting er tvunget – de bare
fungerer», sier Teller i filmen.

I ET PORTRETTINTERVJUmed
The Observer for noen år siden
uttalte Eggleston at bildene hans
er det de er. Han sier han aldri har
opplevd at det hjelper noe særlig å
snakke om dem, at det ikke gir
mening å forklare dem – det for-
minsker dem bare på en måte.
Han forteller også at han sjelden
tar mer enn ett bilde av en ting. På
spørsmål om hvordan han velger
hva han skal fotografere, forteller
han at han venter på at det åpen-
barer seg. «Det kan være noe som
skjer rett over gata fra der jeg står.
Og jeg blir som regel fornøyd når
jeg ser bildet – det er som regel
akkurat det jeg så. Jeg har ingen
favoritter – hvert bilde er likt,
men ulikt.»
Nina Strand er redaktør av

tidsskriftet Objektiv

en demokratiske fotografen
være den første kunstfotografen som la fargefilm i kameraet.
hvitt-bilder.

herrer på vei mot kameraet, på vei inn i framtida.

I am at war with the
obvious.

William Eggleston

SKARPE DETALJER: Som plakaten med Jesus-forkynningen strategisk plassert ved siden av
spritbutikken.
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GRÅ EMINENSE. William Eggleston er i 
dag fotokunstens grand old man, kjent 

som den som banet vei for fargefotografiet 
som kunstform på 1970-tallet. «Before 
Color» viser Egglestons produksjon fra 

hovedsakelig første halvdel av 1960-tallet, 
som på tross av den manglende fargen 

innehar alle markører på Egglestons 
velkjente snapshot-estetikk.

Det er lett å være etterpåklok,ikke minst i kunst-
historisk sammenheng. Idet man møter den lange
raden med svart-hvitehh fotografier i Peder Lunds pre-
sentasjon av William WW Eggleston,er den mest opplagte
tanken hva disse bildene, lag, et i løpet av 1960-tallet, i,
sin tur ledet til.Historien om Egglestons kunst og kar-r
riere begynner trolig for de fleste i 1976,på Museum for
Modern Art (Moma) i New Yw ork.YY Da presenterte han
en serie fargefotografier han hadde arbeidet på siden
1966, kalt «Los Alamos» – det mektige museets første
utstilling av fargefotografi,fi som rørte opp en av de hef-
tigste diskusjonene om både museets utstillingspoli-
tikk og fotografiets plass i kunsten noensinne.

Eggleston, som er født i Memphis i 1939, hører til
en generasjon amerikanske fotografer som etterti-
den med raus hånd har tildelt karakteristikker som
paradigmeskiftere og revolusjonerendevv for foto-
kunsten.Fra de cirka ti år eldre Robert Frank og Gary
Winogrand, til jevnaldringen Lee Friedlander og ti
år yngre Stephen Shore; alle gjorde de en betydelig yy
innsats for å gi den fotografiske dokumentasjonen 
av det vanlige livet vv en plass i kunstinstitusjonen og
–historien. E. gglestons bidrag i denne sammenhen-
gen er todelt: Han eksperimenterte dristig og fritt
med vinkler og motivervv , rr holdt kameraet vedvv hof-

ten og fyrte løs, og kappet uhemmet i motivene vv uten 
hensyn til «god form» på klassisk manér. rr Men vik-
tigst var hans introduksjon nn av fargefotoet i kunsten,et,
nytt nn og «vulgært» medium, forbundet med reklame og
underholdningsindustri.

DEMOKRATISK.AA Utstillingen «Before Color» vil derfor 
komme som en overraskelse vv på mange, men kjennere
vil likevelvv føle seg hjemme. Sett bort fra den manglen-
de fargen,er alle markørene på Egglestons blikk på ver-
den tilstede her. rr De små bildene, alle såkalte «vintage 
gelatin silver vv prints», viser et øye yy som ikke nøler med
å se det potensielt betydningsfulleyy og fortellende i det 
hverdagsligvv e. Og det er velvv her noe av etterpåklokska-
pen kommer inn.Det demokratiske ved vv både Eggleston 
og hans samtidige kolleger innenfor det såkalt streite
fotografiet – altså motiver vv hentet fra vanlige folks liv og
omgivelservv , rr uten bearbeidelse i mørkerommet i ettertid 
– banet vei vv for det dokumentariske,virkelighetsnære og
endog banale i kunsten,hv, or vv alt,uansett hvor vv tilfeldig,
gis lik plass innenfor rammene av objektivets vv utsnitt.
Snapshot-estetikken har så til de grader bredt om seg
i både høy- og lavkulturelle lag,aa fra de , ypperste museer 
til sosiale medier og mobilkamera, a, t det nærmest må 
karakteriseres som vår tids fremste billedkonvnn ensjon.vv

POETISK SENSIBILITET. Dermed opptrer ikke bil-
dene i «Before Color» som verken vv radikale eller usko-
lerte for oss.V. iktigere er det at de fremdeles og utvil-
somt bærer den «klare observasjon» og «poetiske
sensibilitet» som sjefskurator for Momas fotoavaa de-vv
ling, J, ohns Szarkowski formulerte det i tiden rundt 
Egglestons omstridte og banebrytende utstilling.

Men hva er det Eggleston observerer? vv Slitte indus-
tribyggbb og grå forstadsbebyggbb else,dinererr , brede bilpan-
sere og mennesker fanget i øyeblikk yy av små gjøremål:
arbeid, v, envv ting, i, kjedsomhet eller ensomhet, med
ettertenksomme blikk.E. nkelte kritikere har hevdet vv at
Eggleston og hans likesinnede som søkte å gripe etter-rr
krigstidens Amerika, i, like stor grad skapte vårt bilde
av dette samfunnet,som de tolket det.,  «Before Color»
er på samme tid et nostalgisk dokument over vv en svun-
nen tid og – for den etterpåkloke – et tegn på hva som
befinner seg like om hjørnet,når Eggleston snart skal
lade kameraet med sin første fargefilm. ●

FARGER I GRÅTT
William Eggleston banet vei for farge-
foto grafiet som kunstform.ff «Before Color»
viser utgangspunktet i svart-hvitt.
▼

���� ��� ��✎

�����

↑ william eggleston
«before color»
Peder Lund, Oslo | 4. februarff -24. mars

 

foto:w
illiam

eggleston
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@37BUSSEN
Twitterkonto som er både artig og 

billig. Kan umulig være en 
Ruter-tjeneste

HORE/SEXKORTET
Tabloid og rå maktkamp 

med klassisk han sa, hun sa.  

DIGITALT PERSONVERN
Georg Apenes og kompani 

har stiftet gruppe og gjør 
seg klare til kamp mot DLD.

FATTIGDOM
Det er gått for langt når man i 

Hellas ikke har råd til å beholde 
sine egne barn.

TONE DAMLI AABERGE
Nå som trio; ødelagt buksesmekk, 
Donald-tatovering og Tone. Hvem 
som er front�gur er noe uklart.

JERNKVINNEN
Siv savner en norsk jern-

kvinne. Spør britene om de 
savner Thatcher. 

     IN
N

E  H
ELGEBAROMETER  UTE

Diverse artister «Power 
Corruption & Lies»
Mojo slapp nylig en 
overraskende frisk 
hyllest-CD med nyinnspil-
linger av hele New Orders 
andre album, fra 1983. 

Delphic – «Acolyte»
De låter som et Manchester-band skal låte med 
sin melankolske stadionpop.

ESPEN H. RUSDAL
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«FRIENDS WITH  
BENEFITS»
Regi: Will Gluck

En lett komedie hvor Dylan 
(Justin Timberlake) og Jamie (Mila 
Kunis) prøver å �nne ut om det er 
mulig å ha sex uten å utvikle 
romantiske følelser for hverandre. 
Selv om det er en mulig brag i 
den virkelige verden, er det 
nesten aldri slik på �lm. Timber-
lake og Kunis har god timing og 
�ott samspill, og det hele ender 
som det må. Likevel er det under-
holdende å følge dem hele veien 
fram til den åpenbare konklu-
sjonen. 

INGA SEMMINGSEN

4

«GOSFORD PARK»
Regi: Robert Altman

Herregårdsdrama fra 2001 som 
absolutt fortjener å bli sett på ny. 
Dramaet er satt til et engelsk 
gods i 1932 hvor huset er fult av 
gjester som er invitert på jakt. 
Filmen gir deg mer enn bare et 
mordmysterie. Små detaljer, 
parallelle historier, godt skuespill, 
overdådig garderobe og et rikt 
karaktergalleri gjør denne �lmen 
til en klassiker innenfor sin 
sjanger. Vi møter blant annet 
Maggie Smith i rollen som en 
snobbete Lady, Ryan Phillippe 
som tjenestegutt (?) til en ameri-
kansk �lmskaper, Steven Fry som 
en surrete etterforsker og  
Michael Gambon (kanskje best 
kjent som Humlesnurr i de siste 
Harry Potter-�lmene) som husets 
herre.

INGA SEMMINGSEN
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William Eggleston (73) er en levende 
legende innen fotogra�. Han er kjent for å 
skyte bilder fra hofta, og omtales som 
enestående, genial og en fargenes mester. 
I morgen åpner utstillingen «William 
Eggleston – Before Color» i galleriet Peder 
Lund.

– William Eggleston de�nerer samtida 
med hjerte og følelse. Han er en kunstner 
som har levd et hardt liv, og hadde i 
mange år samme lege som Elvis. Han er 
likevel en «southern gentleman». Som 
fotograf er han helt klar på hva han ønsker 
å vise, sier Peder Lund som driver galleriet 
på Filipstad. Utstillingen omfatter 37 
svart-hvitt vintage fotogra�er. 

– Vintage som i fin gammel?
– Ja, og framkalt på samme dato som 

de ble tatt. Han arbeidet i mørkerommet i 
kjelleren i huset sitt, og bildene som vises 
her er tatt i perioden 1960 til 1969. Motiv-
kretsen er helt typisk for ham. Han fulgte 
den moderne oppbyggingen av de ameri-
kanske sørstatene. Blant annet hvordan 
forstedene bygges, og han følger starten 
på populærkulturen. Egglestons fotogra-
�er er portretter av sørstatene, forteller 
Peder Lund.

 
UNIKE FOTO
William Eggleston er nøye med motivene, 
og har uttalt at han «vil unngå for mye 
skjønnhet. Akkurat som ka�e kan også 
bilder bli for søte».

– Bildene har ikke et dokumentarisk 
syn, men et sterkt personlig syn. Han 
ligner ikke på noen av de andre fotogra-
fene på den tida, sier Peder Lund og 
legger til fotogra�ene er helt unike. Det er 
kun laget et eksemplar av hver. Ingen 
serier. Han tar bare ett bilde av motivet, 
ikke mange der han kan plukke ut det 
beste. 

– Han er en fotograf som med en gang 
ser hva han vil ha, sier Lund.

Når Eggleston blir spurt om hvordan 
han får folk til å se normale ut sier han «Hi, 

I‘m from Memphis, can I take your 
picture?»

SKYTER FRA HOFTA
Han regnes som en pioner innen snap-
shot, og tar gjerne bilder i barnehøyde, for 
å få et nytt syn på tilværelsen. Og skyter 
fra hofta. Han har uttalt om bildene sine 
at de er demokratiske og at alt kan foto-
graferes. Alt er like gyldig og viktig som 

motiv. Det er ikke uten grunn av han kalles 
hverdagsfotografen.  

William Eggleston er født i Memphis, 
Tennessee. Han var bare en ung student da 
oppdaget Henry Cartier-Bressons fotogra-
�er i monogra�en The Decisive Moment. 
Dermed var det gjort. Han ble fascinert av 
Cartier-Bressons valg av motiver og vinkler. 
Resten er historie. Han har også laget serier, 
blant annet «Los Alamos» som besto av 
2.200 fargefotogra�er da serien ble 
avsluttet i 1974. Og det var med fargefoto-
gra� Eggleston først og fremst ble kjent. I 
1976 stilte han ut på Museum of Modern 
Art i New York. Det var museets første sepa-
ratutstilling som kun viste fargefotogra�.

Utstillingen hos Peder Lund varer til 
24. mars.
mona.larsen@dagsavisen.no

Hurtige skudd i svart-hvitt
Den amerikanske fotografen 
William Eggleston er kjent 
for sine fotogra�er i skarpe 
farger. I Oslo er han aktuell 
med en utstilling i svart-hvitt 
fra 1960-årene der han de�-
nerer samtida i sør-statene i 
USA.
� MONA LARSEN
� ARNE OVE BERGO (Foto)

«William Eggleston 
de�nerer samtida med 
hjerte og følelse.»
Peder Lund, gallerist

:INNE&UTE41
FREDAG 3. FEBRUAR 2012 DAGSAVISEN

«The Hour», Vox 
søndag 21.00
Det kan egentlig ikke 
gjentas for ofte: Den 
engelske dramaserien 
«The Hour» er veldig bra. 
Serien om det første 
nyhetsprogrammet som 

drev kritisk TV-journalistikk, byr dessuten en 
kvinnelig programprodusent. Hun er basert 
på en virkelig kvinnelig TV-pioner som 
jobbet seg opp i BBC på 50-tallet. 

Hemmeligheten
Han tar ofte med seg 
sta�eliet ut for å jobbe i 
friluft, og er omtalt som 
Norges best bevarte 
hemmelighet innen 
kunsten. I morgen åpner 
Rådhusgalleriet dørene 

for billedkunstneren Harald Lyche og hans 
kunst i utstillingen «Museum». Et stort knippe 
malerier vises i galleriet.

epla.no
Er du veldig �ink til å 
strikke, sy, male eller 
snekre? Uansett hva du 
lager kan du selge det 
gjennom nettbutikken 
epla.no. 

nob-ordbok.uio.no
I disse wordfeud-tider har man godt av å 
friske opp i norskunnskapene med en gratis 
norsk ordbok på nett.

REIDAR SPIGSETH MONA LARSEN INGA SEMMINGSEN
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Hurtige skudd i svart-hvitt
– William Egglestons 
fotogra�er er 
portretter av 
sør-statene, sier 
Peder Lund som 
åpner utstilling med 
den amerikanske 
fotografen. 

S.J. Watson har fått livet sitt snudd 
på hodet. Inntil nylig jobbet han 
på et sykehus hvor han spesiali-
serte seg på diagnostikk og 
behandling av hørselshemmede 
barn. 

– En lederstilling ble tilgjen-
gelig. Den kunne bli min, men 
med stillingen så jeg hele livet 
mitt fram til pensjonstilværelse. 
Jeg følte det var tid for et skifte. 

Watson sier han hele livet har 
vært et skrivende menneske. 

– Da jeg kom inn på skrive-
kurset til Faber Academy, ble alt 
forandret. Her begynte jeg på «Før 
jeg sovner», samt kom i kontakt 
med en litteraturagent.

– Du går fra hørselshemmede til 
hukommelsestap. Er det noe felles 
du kunne bruke her?

– Ja, det handler om å føle seg 
avsondret og i utakt med omgivel-
sene.

– UVIRKELIG
En rekke forlag verden over har 
stått i kø for å sikre seg bokrettig-
hetene. Watson har til og med 
solgt rettighetene til bok to, som 
ingen til nå har sett. Han ligger på 
bestselgerlistene i England, USA, 
Tyskland, Nederland og Australia 
og er blitt kåret til årets debutant 
av Amazon. 

Ridley Scotts produksjonssel-
skap Scott Free skal �lmatisere 
historien med Rowan Jo�e bak 

regiroret. Høyst sannsynlig blir det 
svært kjente skuespillere i rollene. 

– Det er uvirkelig, men ganske 
gøy, sier Watson om �lmplanene. 
Men han vil ikke røpe hvem han 
drømmer om å se i hovedrollen 
som Christine.

– Det hadde vært gøy om de 
går for noe litt overraskende. Jeg 
har jo blitt vant til overraskelser nå, 
ler forfatteren – og sikter på den 
massive mottakelsen. 

– EN TIDSREISENDE
I boken lærer vi hvordan Christine, 
en kvinne i 40-årene, våkner ved 
siden av en mann hun ikke 
kjenner, hver morgen. Han sier 
han er mannen hennes, og hver 
dag må hun lære på nytt hvem 
hun er. Marerittet startet da hun 
ble funnet forslått og naken på 
motorveien, med et sort hull der 
minnene om de siste 30 år skulle 
vært.

– De siste minnene hennes 
stammer fra 17-årsalderen. På den 
måten blir Christine nesten en 
tidsreisende. For hvilke drømmer 
har man ikke som 17-åring? Tenk 
deg selv at du legger deg som 
17-åring den ene kvelden, for så å 
våkne opp som nesten 50 den 
neste. Mange ville nok blitt sku�et 
over det livet de befant seg i. Man 
drømmer store drømmer som 
ung, smiler Watson. 

Han har ikke bare stilt spørs-
målet «hvem er du uten minnene 
dine», med boken sin. Han har 
også laget en forrykende thriller. 
For når Christine begynner å jakte 
på tapte minner, og ved hjelp av 
psykologen sin klarer å sette 
sammen noen biter, avdekker hun 
ting som blir mer og mer skrem-
mende.

– Etter hvert lurer hun på hvem 
hun kan stole på, inklusive seg 
selv, avslører forfatteren.  (NTB) 

I april 2011 var S.J. Watson en totalt ukjent debutant. Denne uken er 
krimdebuten hans «Før jeg sovner» nr. 1 i England og i går gjestet 
han Oslo.  FOTO: SCANPIX

Hukommelsestap ble verdenssuksess
Thrilleren «Før jeg sovner» 
var debuten til britiske S.J. 
Watson. Boken utgis i 40 
land og Ridley Scott vil lage 
�lm. Et enkelt spørsmål 
startet det hele: Hvem er du 
dersom du mister minnene 
dine?

� VERONICA KARLSEN

Stemning fra 
1960-tallet. 
Foto: © 
Eggleston 
Artistic Trust. 
Courtesy 
Cheim & Read, 
New York and 
Peder Lund.

Ikonisk foto signert William Eggleston. 
Foto: © Eggleston Artistic Trust. Courtesy 
Cheim & Read, New York and Peder Lund.
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