Forfatteraften
med Lotte Kirkeby
Mandag den 9. marts kl. 19.30

i Støberisalen, Morsø Folkebibliotek

Lotte Kirkeby vil fortælle om sin roman De
nærmeste (2019), om inspiration og
skriveproces og om, hvorfor vi er så glade
for familieromaner.
I De nærmeste, som er Lotte Kirkebys første
roman, møder vi de tre voksne søskende
Anna, Eva og Christian. De skal opløse
barndomshjemmet efter forældrenes død.
Romanen er fortalt gennem Anna,
midterbarnet, og det står efterhånden klart,
hvor forskelligt de tre søskende har oplevet
barndommen og relationerne i familien.
Langsomt dukker den – ikke altid idylliske –
familiehistorie frem i glimt af erindring,
hvor vi hen ad vejen får stykket en historie
sammen om de traumer og fortielser,
familien bærer på. Annas vanskeligheder
ved at finde fodfæste i rollen som mor til
sine to selvstændige teenagepiger og sorgen
over ”tabet” af den nære relation til dem, er
også et smerteligt tema.
Lotte Kirkeby debuterede i 2016 med novellesamlingen Jubilæum. Også i denne udgivelse tager
Kirkeby udgangspunkt i forskellige former for tab. Med fine registreringer skriver hun om både de
helt store tab, som vi for eksempel oplever i forbindelse med dødsfald og skilsmisse, men også de
mindre og mere eksistentielle, som for eksempel tab af barndommens uskyld – eller tab af
forestillingen om det menneske, man er.
Det er kendetegnende for Lotte Kirkebys stil, at der antydes mere, end der forklares. Man dumper
direkte ned i en situation, som langsomt åbner sig for én. Kirkeby lægger vægt på at vise, hvad der
foregår frem for at forklare det.
Lotte Kirkeby er opvokset i Skive. Siden hun i 1997 blev cand. mag. i litteraturhistorie og fransk, har
hun arbejdet med litteratur, bl.a. som forlagsredaktør ved Gyldendal og som selvstændig anmelder,
oversætter og konsulent. Og altså nu som forfatter.
De nærmeste er nomineret til DR’s Romanpris 2020.
Gratis adgang for medlemmer af Morsø Biblioteksforening.
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