SOFI OKSANEN

Sofi Oksanen 2003-ban a Sztálin tehenei című könyvével robbant be a kortárs
északi irodalomba. Hatalmas szenzációt keltett – súlyos társadalmi és lelki terhekre,
politikai és szociális bűnökre mutatott rá. Ezt követően 2005-ben jelent meg a Baby
Jane, majd 2008-ban az Oksanennek világhírt hozó Tisztogatás.
Napjaink egyik legnépszerűbb északi szerzője 1977-ben a finnországi Jyväskyläban
született – észt anyától, finn apától. Az észt és a finn gyökerek óriási teherként
nehezedtek gyermek- és kamaszkorára. Irodalmában azóta is erőteljesen jelen van
Finnország, a Szovjetunió és az elnyomás alatt fuldokló Észtország történelme,
illetve a női lét, a nők ellen irányuló erőszak kérdései.
Oksanen a Helsinki Színművészeti Akadémián tanult dramaturgiát. A színházhoz
való vonzalom gyümölcse első drámája, majd az annak alapján írt világsiker, a
Tisztogatás című regény. A drámát 2011. szeptember 9-én a kaposvári Csiky
Gergely Színház is bemutatta Valló Péter rendezésében. Oksanen legutóbbi könyve,
a Kun kyyhkyset katosiva (Amikor a galambok eltűnnek) 2014-ben jelenik meg a
Scolar Kiadónál a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál alkalmából.
A fiatal írónő irodalmi munkásságát az évek folyamán számos rangos skandináv és
nemzetközi díjjal ismerték el. 2013-ban az első finn írónőként kapta meg a Svéd
Akadémia által alapított irodalmi díjat. 2010-ben az észt köztársasági elnök a Terra
Mariana Kereszt IV. fokozatával tüntette ki, 2012-ben pedig Finnország elnöke, Sauli
Niinistö Finn Oroszlán érdemrendet adott át neki, amellyel a finn nemzet Oksanen
kimagasló irodalmi tevékenységét ismerte el.
Sofi Oksanen legjelentősebb irodalmi elismerései:
– Runeberg-díj, jelölés (2004)
– Finlandia-díj (2008)
– Mika Waltari-díj (2008)
– SSKR (Great Finnish Book Club Prize, 2008)

– Varjo-Runeberg-díj (2008)
– Kalevi Jäntti-díj (2008)
– Varjo-Finlandia-díj (2008)
– Runeberg-díj (2009),
– Nordic Council’s Literature Prize (2010)
– FNAC-díj (Le Prix du roman Fnac, 2010)
– Femina Ètranger-díj (2010)
– Europe Book Prize (2010)
– Swedish Academy Nordic Prize (2013)

A szerző művei magyarul a Scolar Kiadónál jelennek meg:
Tisztogatás (2010, 2011)
Sztálin tehenei (2011)
Baby Jane (2012)
Amikor a galambok eltűnnek (munkacím, 2014)

