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Tor Eystein Øverås is an intellectual
nomad, highly respected among
authors, critics and readers for his
wonderful prose and essays and for his
distinguished position as a leading
critic of film and literature. In 2010 he
won the prize as Norway’s best literary
reviewer for his book “Livet!
Litteraturen!” (“The life! The
literature!") 

Øverås' debut novel, ”Tittelløs”  (
”Without title”), was published in 1993.
In 2000 he left Norway and has lived
the life of an intellectual nomad for the
past ten years. In 2005 he published
his essayistic, literary travelogue “Til:
En litterær reise.” (“Baltic: A literary
journey”) to wonderful and unison
reviews. The book is based on his
travel around the Baltic Sea, through
the sea's nine bordering countries.

In between his wandering Øverås has
lived in Stockholm, Warszawa, Berlin
and Krakow. Today he shares his time
between Berlin and Gildeskål in
Nordland, Norway. For the time being
he is working on a new novel.
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56 artikler hvor forfatter og litteraturkritiker Tor Eystein Øverås søker å nærme seg
livet gjennom litteraturen, og litteraturen gjennom livet, ved å lese klassikere som
Stendhal, Thomas Mann og Virginia Woolf, nyere ikoner som Coetzee, McEwan og
Pamuk, samt yngre, toneangivende forfatterskap.

«Øverås skriver på samme tid myndig og ytterst respektfullt. Som
litteraturformidler fra de nordiske land er han rett og slett i særklasse.»
Kåre Bulie, Dagbladet

«Som leser er Øverås både morsom, lærd, ubehøvlet og frekk på samme tid.»
Silje Stavrum Norevik, Bergens Tidende

«Kritikeren Øverås er en av de i landet vårt med rikest språkapparat til å formidle
sine egne leseropplevelser. Han bruker og byr på seg selv, det er personlig nærvær i
tekstene, på en måte som er usedvanlig tillitvekkende. At Gyldendal påkoster denne
utgivelsen, er strålende … Minneverdig.»
Espen Stueland, Klassekampen
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