PRESSMEDDELANDE
NOVELLIX

Karin Mamma Andersson gör omslag till
ny novellserie med Elsie Johansson, Kim
Thúy och Lars Norén
Vad är egentligen en granne – är det en främling, vän eller fiende? I Novellix Grannar skriver
nio författare på temat. Bakom novellerna står Elsie Johansson, Kim Thúy, Lars Norén, Josefine Klougart, Augustin Erba, Merethe Lindström, Aris Fioretos, Kjell Westö och Lydia Davis.
Konstnären Karin Mamma Andersson har skapat omslagen och förordet är skrivet av journalisten Jan Gradvall. Resultatet är en box med nio berättelser som kretsar kring samhörighet
och utanförskap, där erfarenheter både för människor samman och skiljer dem åt.
I Novellix Grannar har nio författare – både svenska och internationella – fritt utforskat begreppet
grannar. Det breda spektrumet av författare innefattar inte bara olika nationaliteter, utan även
olika typer av författarskap. Genom Grannar förenas de nu i kortprosan och gör sina egna tolkningar av formatet, samtidigt blir släppet novellförlaget Novellix största satsning hittills.
Bakom projektet står kulturproducenten och agenten Margareta Petersson, som tidigare varit
med och grundat Stockholm Literature på Moderna museet (2013).
– Idén föddes ur egna tankar kring integritet och civilkurage. Vad är en granne? Är det en främling, vän eller fiende? Frågorna väcker funderingar kring gemenskap, utanförskap och gränser,
men avsikten med Grannar är inte att besvara dessa, utan snarare att väcka ett samtal och ge olika
perspektiv, säger Margareta Petersson. För idag, när vi lever i en så orolig tid och värld, tror jag att
detta är något som behövs mer än någonsin.
För omslagen står en av Sveriges största bildkonstnärer, Karin Mamma Andersson, som genom
unika träsnitt skapat nio helt nya verk. Tillsammans kan de nio böckerna i boxen liknas vid grannarna i ett flervåningshus och därmed framhäva hur olika grannar kan vara – och värdet i att låta
dessa existera sida vid sida. Detta är något som även återkommer i novellernas förord, skrivet av
journalisten Jan Gradvall: ”Grannar påminner om – både konkret och symboliskt – att det aldrig
går att leva sitt liv utan hänsyn till människor vi inte känner”.
Eller med andra ord, som Margareta Petersson konstaterar:
– För mig är grannar en annan benämning för medmänniskor. Alla är vi grannar med varandras liv.
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FÖRFATTARSCEN
Den 9 mars medverkar Karin
Mamma Andersson, Elsie
Johansson, Kjell Westö, Aris
Fioretos och Josefine Klougart
i ett samtal kring projektet i ledning
av Augustin Erba, på Kulturhuset
och Internationell författarscen.
Kvällen sker i samarbete med
Hyresgästföreningen.

Novellix Grannar
Släppdatum 2 mars
Aris Fioretos / Rapport från den täta världen
Augustin Erba / Hiwa
Elsie Johansson / Höra stenarna sjunga
Josefine Klougart / Regn (i översättning av Johanne Lykke Holm)
Kim Thúy / Hitomi (i översättning av Marianne Tufvesson)
Kjell Westö / Midsommar med herr Laakso
Lars Norén / De sista rummen
Lydia Davis / Våra främlingar (i översättning av Malin Bylund Westfelt)
Merethe Lindström / Ödelagda städer (i översättning av Urban Andersson)

KONTAKT

Julia Ahl
070 757 68 24
julia@novellix.se

novellix.se
facebook.com/novellix.se
twitter.com/novellix
instagram.com/novellix

