
Kirjailijoiden esittelyt – Tukholman vierailu
Markku Karpio (s. 1961) on Utön saarella asuva kirjailija ja
sanataideopettaja. Karpion esikoisteos, nuortenromaani
Otsalamppu ilmestyi vuonna 1995. Esikoisteoksensa jälkeen
Karpio on kirjoittanut seitsemän nuortenromaania,
koululaisten luonto-oppaan (yhdessä Anne Petäisen kanssa)
sekä neliosaisen nuorten tv-sarjan (yhdessä Anita Malkamäen
kanssa). Karpion tuotannon teemoja ovat ulkopuolisuuden ja
erillisyyden tunteet, rasismi ja kiusaaminen sekä
yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutus nuoriin. Karpion
viimeisin teos Selviytymispeli (Tammi 2014) oli vuonna 2015
Topelius-palkintoehdokkaana.
 

Sanna Karlström (s. 1975) on helsinkiläinen kirjailija. Hänen
esikoisteoksensa, runokokoelma Taivaan mittakaava sai
Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon vuonna 2004.
Toinen runokokoelma Päivänvalossa ilmestyi vuonna 2007, ja
Tanssiva karhu -runopalkinnolla sekä Kalevi Jäntin palkinnolla
palkittu Harry Harlow'n rakkauselämät vuonna 2009.
Karlströmin viimeisin runokokoelma Saatesanat (2014)
käsittelee loppua ja uutta alkua: isän kuolemaa ja lapsen
syntymää. Karlströmin ensimmäinen lastenkirja Siilin laulu
(Kustantamo S&S) ilmestyi syksyllä 2016 ja esikoisromaani
Multaa sataa, Margareta (Otava) tänä syksynä.
 

Christian Rönnbacka (s. 1969) on Helsingissä asuva kirjailija.
Rönnbackan esikoisteos Operaatio Troijalainen (Bazar)
ilmestyi vuonna 2012 ja aloitti komisaario Antti
Hautalehdosta kertovan dekkarisarjan. Kaikkiaan Rönnbacka
on julkaissut kuusi romaania ja yhden tietokirjan – hänen
uusin teoksensa on tänä syksynä ilmestynyt Tuonen Korppi.
Rönnbacka on työskennellyt Keskusrikospoliisissa sekä
poliisina pääkaupunkiseudulla. Viimeiset 14 vuotta
Rönnbacka on työskennellyt vakuutusetsivänä.
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Tukholman yliopiston suomen kielen osasto
järjestää yhteistyössä Suomen Kirjailijaliiton ja
Suomen Tukholman-instituutin kanssa
kaksipäiväisen käännösseminaarin.
 
Keskiviikkona 15.11.2017 järjestetään Suomen Tukholman-
instituutissa kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa esiintyvät
suomalaiset kirjailijat Sanna Karlström, Markku Karpio ja
Christian Rönnbacka.
 

Torstaina 16.11.2017 järjestetään käännösseminaari kurssin
osallistujien tekemien käännösten pohjalta. Myös kirjailijat
osallistuvat työpajaan. Lisäksi kääntäjä Janina Orlov puhuu
työstään, ja kurssilaisilla on mahdollisuus keskustella hänen
kanssaan kääntämisen haasteista. Torstaiseen
seminaaripäivään osallistuvien tulee osallistua työpajaan ja
tehdä etukäteen käännöstehtävät suomesta ruotsiin
Karlströmin, Karpion ja/tai Rönnbackan teoksista.

Ohjelma
 

Keskiviikkona 15.11.2017, klo 18–20
Suomen-Tukholman instituutti, Topelius-sali
(Snickarbacken 2)
 

Kirjailijat Sanna Karlström, Markku Karpio ja Christian
Rönnbacka esiintyvät Suomen Tukholman-instituutissa.
Tukholman yliopiston suomen kielen opettajat Heidi
Grönstrand, Terhi Hintikka ja Outi Oja haastattelevat.
Kaikille avoin tilaisuus. Ei ennakkoilmoittautumista.
 
 

Torstaina 16.11.2017, klo 12–18
Tukholman yliopisto, Södra Huset (Universitetsvägen 10,
Stockholm), tarkemmat paikkatiedot ilmoitetaan ennen
tapahtumaa osallistujille
 

Kirjailijat Sanna Karlström, Markku Karpio ja Christian
Rönnbacka osallistuvat Tukholman yliopistossa
järjestettävään käännösseminaariin. Kääntäjä Janina
Orlov esitelmöi kaunokirjallisuuden kääntämisen
problematiikasta
Etukäteisilmoittautuminen (outi.oja@finska.su.se ja
heidi.gronstrand@finska.su.se) viimeistään 17.10.2017
mennessä.


