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Sjeldent forfattermøte på
torsdag
I boken "Hvitt på svart" forteller den russiske forfatteren Ruben
Gallego om sin oppvekst på barnehjem for funksjonshemmede.
Gallego, som selv har CP, har fått en rekke priser for boken som nå
er oversatt til norsk. Torsdag 7.april holder han foredrag i Oslo.
Ruben Gallego ble født med cerebral parese, og da
han var vel ett år gammel, fikk moren beskjed om at
sønnen var død. Den lille gutten ble plassert på
barnehjem for funksjonshemmede, der han vokste
opp uten andre utsikter enn til å omkomme på et
gamlehjem ved endt skolegang. Takket være blant
annet Gorbatsjovs perestrojka-politikk slapp han
denne skjebnen, og i 2001 ble han gjenforent med
sin mor, som da bodde i Praha. Inntil nylig bodde
Gallego, hans mor og halvsøster i Madrid. Nå har de
flyttet til Freiburg-im-Bresgau, en by hvor det er langt
lettere å bevege seg i rullestol. Det er sjelden Gallego
får anledning til å reise. Foredraget i Oslo vil derfor
være en begivenhet - både for ham og for tilhørerne.
Selv skriver Gallego i forordet til "Hvitt på svart" at han «skriver om
styrke.» «Om åndelig og fysisk styrke. Om styrken som er i hver og én av
oss. Om styrken som overvinner alle hindringer, og som seirer. Hver eneste
av mine fortellinger er en fortelling om seier (...) Det er vanskelig, meget
vanskelig å være menneske, men fullt ut mulig. Det er ikke nødvendig å
stå på baklabbene. Det er absolutt ikke nødvendig. Det er hva jeg tror».
Med bakgrunn i de erfaringene han gjorde som liten gutt og voksen mann i
barnehjemmene, vil han torsdag 7. april fortelle om boken sin og om
situasjonen for de funksjonshemmede i dagens Russland. Han har kalt
foredraget "Om frihet og grenser". Peter Normann Waage vil oversette
fra russisk til norsk.
Foredraget er åpent for alle, og det er gratis adgang.
Det finner sted i Konferansesalen i SAS-hotellet på Holbergs plass i
Oslo
kl. 19.00.
Mer om Ruben Gallago og boken "Hvitt på svart":
"Russisk heltesaga", Dagbladet 04.04.05
"Naken livsvilje", VG 20.03.05
"En helt", Dagbladet 05.03.05
8. april 2005
Cerebral Parese-foreningen • Bergsalléen 21 • 0854 Oslo
Tlf: 22 59 99 00 • Fax: 22 59 99 01 • Epost: post@cp-foreningen.no
Nettredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag • Ansvarlig redaktør: Knut Wærstad

