


Sveitsissä vuosittain järjestettävä sarjakuvafestivaali Fumetto Internatio-
nal Comix-Festival vietti tänä keväänä 20-vuotisjuhlaa. Festivaalin aikaan 
9.–17.4. ympäri Luzernia levittyi lukuisia näyttelyjä, joista kymmenkunta 
edusti Fumetton kansainvälisiä päänäyttelyitä. Loput olivat pienimuotoi-
sempia satelliittinäyttelyitä, jotka oli ripustettu erilaisiin liiketiloihin rie-
mastuttamaan kaupunkikuvaa. 

Fumetton tämän vuoden festivaalivieraita olivat Atak, Daniel Clowes, Misa-
ki Kawai, Loustal, Jim Shaw, Brecht Vandenbroucke, Laurent impeduglia, 
Nine Antico ja Tommi Musturi. Kattaus oli sangen laaja ja näyttelyt mo-
nimuotoisia. 

Japanista New Yorkin muuttaneen Misaki Kawain (1978) näyttely Nice Bang 
koostui värikkäistä maalauksista, nopeista luonnoskirjapiirustuksista sekä 
laatikkomaisesta veistoksesta, joka esitti useissa maalauksissakin toistu-
nutta tukkaa kampaavaa Manojon hahmoa. Kawaille teknistä taituruutta 
tärkeämpää on teoksista välittyvä energia. Pikkutarkasti viimeisteltyjen 
kuvien sijaan hänen luonnoksensa ovat paperille liimattuja satunnaisia kan-
kaanpaloja, äärimmäisen yksinkertaisesti mustekynällä piirrettyjä hahmoja 
ja tarroja. Omien sanojensa mukaan hän saattaa toisinaan piirtää yhden 
luonnoskirjan päivässä, mikä on helppo uskoa piirustus-battlen jälkeen. 
Kawai ehti piirtää kolme piirustusta ennen kuin hänen vastujansa Jérôme 
Mulot ehti edes aloittaa. Misakin motto tiivistyy kolmeen sanaan: Cute, 
Funny & Weird, mikä pätee piirustusten ohella myös hänen persoonaansa.  

Perinteisempää sarjakuvaa tarjosivat ranskalaisen Nine Anticon (1981) sekä 
amerikkalasen sarjakuvagurun Daniel Clowesin (1961) näyttelyt. Anticon 
sarjakuvissa yhdistyvät populaarikulttuuri, nokkela dialogi ja kiinnostavat 
tarinat. Kertomusten keskiössä on usein nuoren naisen elämä sekä kysy-
mykset naiseuden eri rooleista. Coney Island Baby (L‘Association, 2010) 
albumissaan Antico tarkastelee naisen seksuaalista halua 1950-luvulla 
vaikuttaneen seksi-ikoninen Betty Pagen ja 1970-luvulla pornonäyttelijä-
nä tunnetuksi tulleen Linda Lovelacen henkilöhistorioiden valossa. Girls 
Don‘t Cry (Glénat, 2010) kuvaa puolestaan nuorten naisten ystävyyttä. 
Toisin kuin useat ikäisensä tekijät Antico onnistuu välttämään aikuistumisen 
kuvaamiseen liittyvät kliseet, ja hänen hitusen sarkastinen ja surumielinen 
huumorinsa pitää kerronnan virkeänä. 

Daniel Clowesin, Nine Anticon ja Brecht Vandenbroucken (1986) näyttelyt 
sijaitsivat  festivaalikeskus “Frigorexissa”. Frigorex on entinen jääkaappi-
tehdas, joka toimii nykyisin kulttuurikeskuksena ja näyttelytilana, tosin sitä 
ollaan purkamassa kalliimman rakennuskannan tieltä. Clowesin näyttely 
esitteli tekijän laajaa tuotantoa vajaan kolmenkymmenen vuoden ajalta ja 

esillä oli lukuisia otteita Eightball-lehdistä. Hänen kulmikkaat hahmonsa ja 
iskevä dialogi purevat yhä, ja on helppo ymmärtää, miksi Clowesin vaikutus 
nuoremman polven tekijöihin on ollut niin suuri. 

Belgialaista sarjakuvaa Fumettossa edusti Brecht Vandenbroucke, jonka 
voimakkaan sini-vihreäsävyiset kahden makkaran vankilapaosta kertovat 
maalaukset olivat, paitsi taidokkaasti toteutettuja, myös surrealistisine vi-
rityksineen riemastuttavia. Tussikynien ja musteen sijaan Vandenbroucke 
työstää useat sarjakuvansa akryylimaaleilla. Tekninen tyylivalinta tukee 
tarinoiden sisältöä, sillä siveltimellä maalatut plastiset hahmot lisäävät 
outouden tuntua. Vandenbroucke voitti Fumetton sarjakuvakilpailussa 
vuonna 2009 toisen sijan, ja on siitä lähtien osallistunut useisiin anto-
logioihin. Hänen keväällä ilmestyneestä taidemaailmaa kommentoivasta 
fanzinesta nähdään otteita myös tässä Kutissa. Kahden pallopäisen toverin 
sivunmittaiset seikkailut gallerioissa sekä taidetapahtumissa kommentoivat 
osuvasti tietynlaista käytösnormistoa.

Kiinnostavan näyttelykolmikon tarjosivat myös rautatieaseman alla kulke-
vaan tunneliin rispustetut Beni Bischofin, Laurent Impeduglian ja Tommi 
Musturin näyttelyt.  Tunneliin pääsi sisään kahdesta pikkuovesta ja itse 
näyttelytila tuntui kalustetulta kiitoradalta. 

Beni Bischof (1976) on sveitsiläinen nykytaiteilija, jonka teokset ovat 
spontaaneja, riehakkaita ja teknisesti “resuisia”. Bischof oli lavastanut 
näyttelytilansa sisään toisen huoneiston, joka pursusi erilaista kuvastoa 
roskalehtikollaaseista muovailuvahalla jatkettuihin posliinitauluihin. Ko-
konaisuudessa eri tyylit ja aiheet yhdistyivät toisiinsa kuin sulatusuunissa. 
Oma suosikkini oli strobolla valaistu hissi, jonka sisään oli ripustettu yksi 
pieni nakki. Kun katsoja käveli hissin perälle, hän näki nakin hymyilevät 
kasvot. Ja hieno kohta oli myös sohvalla Ramboa tv:stä katseleva valtava 
steariinivuori. Crazya, kyllä, mutta hyvä niin. Bischofin hämmentävän ko-
konaispläjäyksen välittömyys tuntui voimaannuttavalta. (Tosin häntä voisi 
syytellä myös materiaalin hukkakäytöstä. Esim. näyttelyyn tilatut kymme-
net taulujen valmispohjat oli isketty päällekkäin roskakasaan ja sprayattu 
ainoastaan yhdellä huitaisulla.)

Vandenbroucken ohella toinen festivaalin belgialainen taiteilija Laurent 
Impeduglia (1974) työskentelee maalaamalla. Hänen näyttelynsä koostui 
baanaleita yhteiskuntarakennelmia esittävistä kuvista, jotka viivan ja värien 
käytöltään ovat läheistä sukua graafiselle suunnittelulle. Sävytettyjen valo- 
ja varjoalueiden sijaan Impeduglia leikittelee töissään fanzine-kulttuurista 
tutuilla elementeillä, hahmoilla ja sloganeilla. Bischofin näyttelystä Im-
peduglian näyttelyyn jatkuneen käytävän kolmas etappi oli Tommi Musturin 

osio. Musturin näyttely käsitti useita satoja piirustuksia sekä seinän kokoi-
sen porttimaisen pahviveistoksen, jonka päälle oli projisoitu animoituja pii-
rustuksia. Sarjakuvien ohella esillä oli laaja otanta vapaata kuvaa Musturin 
luonnoskirjoista, julisteista, kuvituksista ja muista yhteyksistä. Teknisten ja 
tyylillisten ihanteiden sijaan tunnelin näyttelykolmikkoa yhdisti toisiinsa 
teoksista välittyvä raaka vimmainen energia, joka ilmenee Musturin pii-
rustuksissa usein apokalyptisina tunnelmina, Impeduglian maalauksissa 
pyrkimyksenä primatiivisuuteen ja Bischofilla irvokkaana vitsailuna.       

Fumetton huipennus oli Hans-Georg Barberin, eli Atakin (1967) teoksia 
parin vuosikymmenen ajalta esitellyt Meanwhile... -näyttely. Kokonaisuus 
sisälsi useita maalauksia Atakin vuonna 2009 ilmestyneestä kirjasta Der 
Struwwelpeter (Kein & Aber), jossa hän tulkitsee uudelleen vanhaa Jörö-
Jukka satuklassikkoa. Kuvien kompositioiden dynaamisuus ja iloittelevat 
värimaailmat vinksahtaneine hahmoineen lumosivat katsojan mukaan 
tarinaan. Atakin teokset fantasmagorisine tapahtumineen pakenevat pe-
rinteisiä määrityksiä ja ovat paljossa sukua ITE-taiteelle. Vaikka teoksiin 
sisältyy anarkisimia, ne eivät suinkaan ole rajuilevia vaan pikemminkin 
hassunkurisia ja kujeilevia. Ja toisaalta, vaikka kuvat ovat leikillisiä, leikit 
eivät ole pelkästään iloisia. Näyttelyyn sisältyi myös Toy Box -kokonaisuus, 
joka koostuu leluista ja Atakin rakentamista lelujen naivistisista näköisko-
pioista. Ripustuksessa lelu ja teos sijaitsevat seinällä vierekkäin pienillä 
hyllynpalasilla, ikään kuin eletty (lelu) ja koettu/muisto (lelun näköisteos) 
asettuisivat rinnakkain. Samanlaisia ambivalentteja jännitteitä löytyy myös 
Atakin muista teoksista, kun lapsuudesta tutut elementit ja aikuisten maa-
ilma limittyivät toisiinsa. 

20 ikävuotensa myötä myös Fumetton voisi sanoa aikuistuneen, mutta 
täysikasvuinen se on kuitenkin ollut jo kauan. Fumetto on kiistatta yksi 
parhaiten organisoiduista eurooppalaisista sarjakuvafestivaaleista ja tai-
teellisilta linjauksiltaan tinkimätön. Sen parissa työskentelee kymmeniä 
vapaaehtoisia teini-ikäisistä vanhuksiin. ja avustajia saapuu myös Sveitsin 
ulkopuolelta, sillä festarin hyvä maine vetää sarjakuvista kiinnostuneita 
luokseen. Fumettoa voi onnitella myös siitä, että festivaalin kävijäkunta ei 
koostu vain sarjakuviin hurahtaneista fanipojista ja -tytöistä, vaan paikalli-
set ovat ottaneet tapahtuman omakseen. En tiedä, johtuuko sveitsiläisten 
myötämielisyys sarjakuvaa kohtaan koulujärjestelmästä, ihmisten suvaitse-
vaisuudesta vai mistä, mutta tämän piirteen olisin halunnut salakuljettaa 
Suomeen.
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Tiina Lehikoinen

Brecht Vandenbroucke ja 
latvialaisen Kush-lehden toinen
 päätoimittaja David Schilter 
hekumoivat uusimman 
Canicola-antologian äärellä.

Kiihkeätempoista fillarointia Alpeilla. 
Misaki kamppailee piirustus-battlessa.

Atakin karnevaaleissa 
kaikki on sallittua.



 Nine Antico ja Misaki Kawai nauttimassa 
festivaalien järjestämästä veneretkestä.

Sveitsiläiset tykkäävät nakeista.

Satelliittinäyttelyiden kuningas: kokonainen pahvimaailma liikekeskuksen aulassa.Tommi Musturi projisoi animoitua kuvaa kierrätysmateriaaleista rakentamansa installaation päälle.

Lauantai-illan festivaalihumua entisessä jääkaappitehtaassa.

Kehystettyjä näytteitä Clowesin maailmoista. 

Imbeduglian tyypit kantavat timantteja ufoille.

Misaki Kawain näyttely aukesi pienimuotoisella performanssilla. Bang! Bang!

 Saksalaisen Atakin Toy Box oli esillä 
Helsingissä jo vuonna 1999.

Bischofin maailmassa steariinivuori 
katsoo Ramboa ja autosta pursuaa 
vaaleanpunaista hattaraa. 
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JARI VAARA 1)Yeah sure, there has been lots of talk how we managed to get rid of unemployment here in Oulu. / It was not that big deal really, we just paid attention to effectiviness and profit responsibility. 2) And gath-
ered city’s best officers to solve the problem. / After three weeks of hard brain work the comittee advised to... 3) ... to grince the unemployed with mincer to groundbeef. / This way the city’s meat factory also became 
profitable. 4) Yes, it was quite a shock when we realized that nuclear waste had polluted our ground water. 5) But then government informed that there is no need to worry, all of this is just part of new employment plan 
that will turn Finland into even more competive country. 6) Yes, with four hands you do work far more cost effectively than with just two. 7) From economic growth point of view, the challenge is our school system doesn’t 
produce enough workers that can fulfill international quality standards. 8) So, what kind top professionals industry wants Finland to educate? 9)Well, mainly persons that are willing to work below minimum salary and can 
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