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"Olen nähnyt niin paljon näitä reunoilla heiluvia
heppuja" - Marjo Lanér antaa novelleissaan äänen
niille, joita ei muuten kuulla
TILAAJILLE
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Marjo Lanér julkaisee jo neljännen kirjansa ja lokakuussa on luvassa seuraava. Monta
tarinaa on vielä kertomatta.

Tekstiä on pulpunnut kiivaaseen tahtiin sen jälkeen kun Marjo Lanérin äiti
saattohoidon päätteeksi nukkui pois.

- Olin niin kauan äitini omaishoitajana ja sen jälkeen joku tulppa irtosi. Nyt se pursuu
sitten yli, hän naurahtaa.

Lanér on julkaissut juuri neljännen kirjansa, novellikokoelman Oletetut. Kirjan
takakannessa kuvaillaan, että oletamme tietävämme, vaikka näemme vain
silmäyksen. Ihmisten ja asioiden monimutkaisuus ei siinä silmäyksessä välity. Lanér
haluaa heilauttaa lukijaa miettimään hiukan syvemmin.

MAINOS - JUTTU JATKUU ALLA

MAINOS PÄÄTTYY

- Samat asiat hämmentää kuin ennenkin. Marginaaliin joutuneet ihmiset. Haluan
tuoda niitä enemmän esiin. Valtamediassa näkyvät lähinnä hyväosaiset ja se
vahvistaa kokemustamme siitä, mikä on tyypillistä, hän kertoo.

- Olen asunut eri puolilla maata ja puuhannut itse paljon vaihtoehtopiireissä.
Kehitysmaakauppa- ja eläinsuojelutouhuissa ja talojen valtauksissa. Ja
omaishoitokuvioissa on kohdannut myös hyvin rankkoja kohtaloita. Olen nähnyt niin
paljon näitä reunoilla heiluvia heppuja.

Hän kertoo, että novellin idea voi lähteä vaikka siitä kun kaupassa kuulee lapsen
sanovan jotain ja vanhemman olevan tälle vihainen.

- Joku ajatuksen jyvä jää häiritsemään.
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Lanér saa lukijoiltaan paljon palautetta.

- Ihmiset sanoo, että ihanaa kun kirjoitit tästä, tämä oli kuin minun kokemukseni.

Politiikkaankin on pyydetty
Hänen kirjoittamisensa on selvästi yhteiskunnallista ja hän myöntää, että
politiikkaankin on joskus pyydelty.

- Mun tapa tehdä politiikkaa on tämä. Hoidan sitä tonttia kirjoittamisellani.

Elinkeinoksi ei kirjoittamisesta hänellä ole. Novellikokoelman kustantaa pieni
joensuulainen kustantamo Kirjokansi. Rahassa ei kieriskellä.

- Vielä ei tule edes kirjastokorvauksia tule, eikä näillä painosmäärillä oikein siivuille
pääse, Lanér sanoo.

- Jussi (Virratvuori, Kirjokannen omistaja) oli ainut, joka antoi käsikirjoituksesta
kunnollista palautetta. Isommilla on tarjontaa niin paljon, palautetta saa odottaa
pitkään ja se on ohutta. Mun asiat on aika ajankohtaisia ja on tarve kertoa ne. Tämä
on siis sitä politiikan tekemistä ja harrastamista.

Seuraava julkaisu on suunnitteilla lokakuulle, jolloin on tulossa kaksi
pienoisromaania samoihin kansiin niputettuna.
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