KOLERAN KEVÄÄN JULKAISUT 2016
Kolera-kollektiivi on vuonna 2013 perustettu
vitsi. Sen piti toimia väliaikaisena kustantajana
zinekirjallisuudelle ja joillekin anarkismin
klassikoille sekä Susinukke Kosolan yhdelle
runokirjalle. Ostimme omat kopiokoneet, jotka
nimesimme Tuotantoeläimeksi ja Saastaksi, voimaja varsinitojat sekä leikkurit. Tämän jälkeen emme
jostain syystä menneet vararikkoon. Sen sijaan
Kolera onnistui tuottamaan lukijoissa tyytyväisiä
mölähdyksiä ja hyväksyviä kulmakarvojen liikkeitä.
Siksi Kolera julkaisee nykyään 8–10 isompaa
nimikettä vuodessa. Keskitymme kokeellisten ja
yhteiskunnallisten kirjallisuuksien kasvattamiseen
ja kasteluun sekä erilaisten tapahtumien
järjestämiseen.
Kyseisessä läpyskässä löydät tämän vuoden kevään
julkaisujen tiedot.
KOLERAN YHTEYSTIEDOT:
www.kolera-kollektiivi.fi
allas@kolera-kollektiivi.fi
www.facebook.com/kolerakollektiivi

KANSI: SUSINUKKE KOSOLA

Naisen todistuksen mukaan ketään ei saa tuomita
Eija Tammisto
ISBN: 978-952-7149-12-6
s. 64, nidottu, 16 e

KUVA: SUSINUKKE KOSOLA

Eija Tammiston esikoisteos Naisen todistuksen mukaan ketään ei saa
tuomita on kaunis, kuulas ja minimalistinen runoelma sukupolvien yli
kaikuvasta kivusta. Miten se muuttaa muotoaan. Ja nainen omaansa sen
perässä.
Eija Tammisto (1960) on
turkulainen opettaja, joka
etsii sanoja ja virittelee
merkityksiä. Hänen
runojaan on julkaistu
Reviirissä, Lumoojassa sekä
Tuli&Savussa

KANSI: JANNE KUISMA

VILLIELÄIMIÄ

Villieläimiä

Aura Nurmi

tomus vanhempien vastuuttomuudesta,
seurauksista. Lapsistä köyhässä lähiössä,
a kasvoivat vanhempiaan viisaammiksi.

KO L E R A

Nurmi on tehnyt pioneerityötä suomalaisen
polven lavarunouden parissa. Hän on päätanut Nuoren Voiman esiintyvää runoutta
televän numeron, ja hänen tekstejään on
u useissa lehdissä ja verkkoalustoilla. Hän on
unoyhdistys Helsinki Poetry Connectionin
htaja. Villieläimiä on hänen esikoisteoksensa.

KOLER A

ISBN 978-952-7149-14-0

Aura Nurmi
9 789527 149140

Villieläimiä
Aura Nurmi
ISBN: 978-952-7149-14-0
s. 64, nidottu, 16 e

Aura Nurmi on tehnyt pioneerityötä suomalaisen uuden polven
lavarunouden parissa. Hän
on päätoimittanut Nuoren
Voiman esiintyvää runoutta
käsittelevän numeron, ja hänen
tekstejään on julkaistu useissa
lehdissä ja verkkoalustoilla.
Hän on myös runoyhdistys
Helsinki Poetry Connectionin
puheenjohtaja. Villieläimiä on
hänen esikoisteoksensa.

KUVA: ALEKSIS SALUSJÄRVI

Kertomus vanhempien vastuuttomuudesta, sen seurauksista. Lapsista
köyhässä lähiössä, jotka kasvoivat vanhempiaan viisaammiksi.

Tuleva kapina on alun perin
ranskalaisen Näkymättömän
komitean vuonna 2007 julkaisema
vallankumouksellinen pamfletti.
Teos aiheutti paheksuntaa
amerikkalaisissa konservatiiveissa
asti. Tulevaa kapinaa voikin
jo tässä vaiheessa pitää
jälkivasemmistolaisen filosofian ja
käytännön yhtenä kulmakivenä.

KANSI: SUSINUKKE KOSOLA

Tuleva kapina
Näkymätön komitea
ISBN: 978-952-7149-17-1
s. 130 (arvio), nidottu, 16 e

KANSI: EMMI MATHILDA

Anarkistisia työväenlauluja
(toim.)Nikola Kurkilahti
ISBN: 978-952-7149-18-8
s. 48 (arvio), vihko, 12 e
Anarkistisia työväenlauluja -teos pitää
sisällään – nimensä mukaisesti – palan
anarkistista historiaa. Kahdeksan laulua
1800-luvun loppupuolelta 2000-luvulle,
kaikki käännetty suomeksi ja nuotitettu.
Lyhyin tekstein valaistaan myös
laulujen alkuperäistä syntyhistoriaa ja
-kontekstia. Teoksen on koonnut Nikola
Kurkilahti.

