Срђан В. Тешин (Мокрин, 1971) је студирао филозофију и комуникологију у
Београду. Дипломирао је на поетици кратке приче.
Објавио је три књиге прича: „Сјајан наслов за пантомиму“ (1997), „Испод црте“
(2010, награда Друштва књижевника Војводине за књигу године, најужи избор за
Андрићеву награду) и „Приче с Марса“ (2015, најужи избор за књижевну награду
Златни сунцокрет и Андрићеву награду).
Објавио је пет романа: „Антологија најбољих наслова“ (2000, 2013), „Казимир и
други наслови“ (2003), „Кроз пустињу и прашину“ (2005, 2008), „Куварове клетве и
друге гадости“ (2006, 2014, награда Борислав Пекић) и „Гори гори гори“ (2017).
Објавио је књиге аутофикцијске прозе и мемоарске фикције: „Моје“ (2019, ужи
избор за награду ДКСГ за најбољу књигу нефикцијске књижевности) и „Мокринске
хронике“ (2021).
Објавио је књигу изабраних колумни „Алтернативни водич кроз Вавилон“
(приредио Невен Ушумовић, 2008).
Објавио је књигу прича за децу и размажене родитеље „Лука каже“ (2020, 2021,
Награда града Ниша „Малени цвет” за књигу године за децу и младе).
Приредио је седам тематских антологија, панорама и избора кратких прича.
Роман „Куварове клетве и друге гадости“ преведен је на словеначки и на
македонски (два издања), роман „Кроз пустињу и прашину“ на немачки, а збирка прича
„Испод црте“ на македонски. Роман „Гори гори гори“ је објављен у Хрватској.
По одломцима из романа „Куварове клетве и друге гадости“ мађарски уметник
Геза Риц (Ricz Géza) нацртао је стрип који је објављен у суботичком часопису
Symposion (2009).
Други програм Радио Београда је 2012. године, у оквиру серије Радио игра,
премијерно емитовао радио драму насталу према роману „Кроз пустињу и прашину“, у
режији Зорана Рангелова и у радијској драматизацији Ивана Велисављевића.
Проза му је превођена на десетак европских језика.
Заступљен је у домаћим и иностраним антологијама и изборима из српске
савремене књижевности. Његова прича Where Is Grandma, Where Do You Think She
Hides?, из збирке „Приче с Марса“, уврштена је у „Антологију најбоље европске
приче“ америчког издавача Dalkey Archive Press.
Добитник је Медаље културе за мултикултуралност и интеркултуралност Завода
за културу Војводине.
Члан је Српског ПЕН центра.
Живи у Кикинди.

