Heimat er en kraftfuld og poetisk fortalt historie om identitet, historie og om at høre
til
Nora Krug: Heimat – Et tysk familiealbum
Nora Krug har modtaget talrige priser og anerkendelser for sit dybt originale, grafiske værk Heimat, der
er en kunstnerisk og litterær bearbejdning af det at være tysk i dag. Nora Krug kommer til København i
forbindelse med udgivelsen og stiller gerne op til interviews.
Nora Krug blev født flere årtier efter det tyske naziregimes fald, men 2. Verdenskrig kastede alligevel lange
skygger over hendes barndom og opvækst i Karlsruhe. Hun kæmpede med ambivalente følelser over for sin
tyske identitet og sit fædrelands grusomme historie, som hun hverken kunne undslippe eller relatere sig til.
Efter at have bosat sig i USA nåede hun frem til, at hun for at vide, hvem hun var, måtte konfrontere det
land, hun kom fra. Resultatet blev denne bog, hvori hun dokumenterer sin rejse tilbage i familiens historie
under det nazistiske regime.
Udenlandske anmeldercitater:
”I sin bemærkelsesværdige grafiske erindringsbog Heimat dissekerer Krug antisemitisme i hendes egen
families historie og Tysklands nationale skyld i forhold til Holocaust – og landets nylige højreekstreme
tilbageslag.” – The Guardian
”En dybt original og stærk grafisk erindringsbog, som fungerer på mange niveauer … en bog, som på samme
tid er informativ som et stykke faglitteratur og rørende som en roman.” – Financial Times
”Således er hendes grafiske erindringer mere et visuelt statement, et snapshot ikke bare af hendes egen
familiehistorie, men også af de reelle muligheder for enhver form for historiefortælling om historisk og
kulturel arv.” – Frankfurter Allgemeine Zeitung
”Et mesterværk af en fortælling – så rørende som en roman, så dyb som en fagbog.” – Stern

Nora Krug, f. 1977 i Tyskland, men bosiddende i USA. Hun er forfatter og illustrator og underviser på
Parsons School of Design i New York. Hendes tegninger og visuelle fortællinger er blevet bragt bl.a. i The
New York Times og The Guardian. For Heimat modtog Nora Krug bl.a. National Book Critics Circle Award
2019, NPR Book of the Year 2018, Victoria & Albert Museum Illustrator of the Year 2019, ligesom bogen er
blevet udnævnt til en af årets bedste i New York Times, The Guardian, Boston Globe m.fl
Man kan opleve Nora Krug på Nationalmuseet d. 10. november.
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