
 

 

Elokuun kirjailijaesittelyssä Siri Hustvedt 

Siri Hustvedt (s. 1955) on amerikkalainen kirjailija, joka on tähän mennessä 

julkaissut runoteoksen, kuusi romaania ja muutamia ei-fiktiivisiä teoksia. Kirjailijan 

ammatin lisäksi Hustvedt on myös taidekriitikko ja kirjallisuustieteen tohtori. 

Hustvedt varttui pikkukaupunki Northfieldin lähistöllä Minnesotassa. Hänen 

perheellään oli norjalaiset sukujuuret, ja kotona puhuttiin norjaa. Hustvedt opiskeli 

Minnesotan yliopistossa historiaa, minkä jälkeen hän siirtyi opiskelemaan 

kirjallisuutta New Yorkiin. Hustvedt väitteli kirjallisuustieteestä Charles Dickens -

aiheisella väitöskirjalla. Hän avioitui kirjailija Paul Austerin kanssa vuonna 1982, ja 

vuonna 1987 heille syntyi tytär Sophie. Nykyään Hustvedt asuu Brooklynissä 

perheensä kanssa. 

Hustvedt esitellään usein kirjailija Paul Austerin vaimona, vaikka hänen oma 

kirjallinen uransa on varsin ansiokas. Hustvedtin esikoisromaani The 

Blindfold julkaistiin vuonna 1992. Läpimurtonsa hän teki kolmannella teoksellaan Kaikki mitä rakastin, joka nosti 

hänet bestseller-listoille ympäri maailmaa. Hänen teoksiaan on käännetty yli kolmellekymmenelle kielelle. 

Hustvedt on kartuttanut osaamistaan monella eri tieteenalalla. Kirjoittamisen ohella hän kiertää 

tiedekonferensseissa ja on kirjoittanut tieteellisiä artikkeleja esimerkiksi taidehistoriasta, kuvataiteesta ja 

psykiatriasta. Laaja asiantuntemus näkyy hänen romaanitaiteessaan: romaaneja kuvataankin usein älykkäiksi ja 

pohdiskeleviksi. 

Romaaneihinsa Hustvedt kirjoittaa itselleen tuttuja elementtejä. Henkilöillä on esimerkiksi norjalaistaustaa, 

kirjailijapuoliso tai akateeminen koulutus. Tapahtumat sijoittuvat monesti taidemaailmaan tai ainakin sivuavat 

kuvataiteita. Esimerkiksi läpimurtoromaaniKaikki mitä rakastin ja tuorein romaanisuomennos Säihkyvä 

maailma kertovat New Yorkin taidepiireistä ihmissuhdekiemuroineen. 

Hustvedt ei pelkää avata elämäänsä ja itseään esseissään ja muissa nonfiktiivisissä teoksissaan. 

Esimerkiksi Vapiseva nainen on henkilökohtainen tutkielma vaikeasti määriteltävistä tärinäkohtauksista, joista 

Hustvedt kärsii. Kirjailija sai ensimmäisen vapinakohtauksensa, kun hän oli pitämässä muistopuhetta 

edesmenneen isänsä työpaikalla. Hän piti puheensa loppuun raajojensa holtittomasta heilumisesta huolimatta, 

ja oireet kestivät vain tuon puheen ajan. Tuosta hetkestä alkoi Hustvedtin tinkimätön selvitystyö vapinan syiden 

selvittämiseksi. Kirja vie lukijan neuropsykologian maailmaan ja pistää pohtimaan ihmismielen ja ruumiin 

monimutkaisuuksia. 

Tänä vuonna suomeksi ilmestynyt Elää, ajatella, katsoa puolestaan on laaja ja monialainen, lukijan haastava 

esseekokoelma. Kolmeen osaan jakautuva kirja sukeltaa filosofiaan, psykologiaan, neurotieteisiin ja 

kuvataiteeseen. Hustvedt yhdistelee omia kokemuksiaan eri tieteiden näkökulmiin ja pohtii, mitä on olla ihminen. 

Siri Hustvedtin suomeksi julkaistut romaanit on suomentanut Kristiina Rikman, muut teokset Kaisa Sivenius. 

Hustvedtin tuotanto 

(engl. – suom. – ruots.) 

Runous 

Reading to you – ei suom. – ei ruots. 

Romaanit 



 

 

The Blindfold (1992) – ei suom. – Ögonbindeln 

The Enchantment of Lily Dahl (1996) – Lumous – Lily Dahls förtrollning 

What I loved (2003) – Kaikki mitä rakastin – Vad jag älskade 

The Sorrows of an American (2008) – Amerikkalainen elegia – Sorgesång 

The Summer without Men (2011) – Kesä ilman miehiä – Sommaren utan män 

The Blazing World(2014) – Säihkyvä maailma – Den lysande världen 

Nonfiktio 

Yonder (1998) – ei suom. – ei ruots. 

Mysteries of the Rectangle: Essays on Painting (2005) – ei suom. – ei ruots. 

A Plea for Eros (2005) – ei suom. – ei ruots. 

The shaking woman or a history of my nerves (2009) – Vapiseva nainen – Den skakande kvinnan 

Living, thinking, looking (2012) – Elää, ajatella, katsoa – Leva, tänka, titta 

Johanna Valo 
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