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Boka består av fire fortellinger, rammene er fire rom: Innvandrerhuset i en nordisk havneby med trikker, blek
sol og vonde minner, lungeavdelingen på et sanatorium i Schwarzwald, et fengsel, og så selve Steinbygningen
- torturkammeret uten bestemt beliggenhet. Asli Erdogan dveler mer ved tortur, lidelse og død enn tidligere,
da slike opplevelser har ligget under som vage og farlige minner.
I Steinbygningen beskrives den dypeste menneskelige lidelse og oppgivelse på en medfølende måte, med
omsorg for ofrene, uten å låse dem i en offerposisjon, fordi det lyriske og musikalske er så sterkt til stede.
Asli Erdogan er en alternativ tyrkisk litterær stemme. På en språklig original måte bærer hun vitnesbyrd om
urett, ikke bare fra vrangsiden av det EU-tilnærmende Tyrkia, men i verden.
Fire nye tekster fra Asli Erdogan går stadig lenger inn i den politiske mishandlingens og torturens svarte
virkelighet – avbilder dem som må tåle. Kjøp 'Steinbygningen' av Asli Erdogan fra Norges raskeste
nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: E-bok 9788205451858 Omtale fra forlaget.
Steinbygningen kom ut i Tyrkia i 2009 og ble belønnet med Sait Faik-prisen, den viktigste litteraturprisen.
Boka består av fire fortellinger.
Steinbygningen kom ut i Tyrkia i 2009 og ble belønnet med Sait Faik-prisen, den viktigste litteraturprisen.
Boka består av fire fortellinger, rammene er fire rom. Steinbygningen kom ut i Tyrkia i 2009 og ble belønnet

med Sait Faik-prisen, den viktigste litteraturprisen. Glomdalsmuseet/Steinbygningen. Time Search filters
Advanced search Search. Add field Hide advanced search.
DigitaltMuseum:. Aker museum holder til i Steinbygningen ("Gamlestuen") bygg 44, i Stabburet, samt i
"Fattiggården" Bygg 62 på Tonsen gård på Aker sykehus. Aker museum holder til i Steinbygningen
("Gamlestuen") bygg 44, i Stabburet, samt i "Fattiggården" Bygg 62 på Tonsen gård på Aker sykehus.
Steinbygningen, 2013 Den mirakuløse mandarin, 2010 Den røde kappa, 2004. Fødselssted: Istanbul, Tyrkia.
Utgivelser. Handlekurv. Gå til kassen.
HVA SKJER? okt 11. Her ble det produsert sveitserost allerede i 1856. I dag er den store steinbygningen
restaurert og huser et interessant meierimuseum og en tradisjonsrik setercafé.

