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Otto Sinisalo

Pienlehtiä voi lähettää arvioitavaksi
osoitteeseen:
Otto Sinisalo
Hietalahdenkatu 4 3b
00180 Helsinki
Pienlehtipalstalle voi myös lähettää
kysymyksiä ja palautetta sähköpostitse
osoitteeseen
otto.sinisalo@welho.com
Arto Heikkinen, Petrki Koikkalainen,
Esa Noresvuo: Abyss NO: 2
www.abysssarjakuva.tk/

Abyss kokoaa joukon alle kolmikymppisten miesten tekemiä lyhyitä sarjakuvia. Aiheet vaihtelevat työttömien
tietokonekurssiin tympääntyvästä veikosta helvetistä kipuaviin perkeleisiin,
lähestymistavan ollessa räävittelevän humoristinen. Lehden parhaimmistoa edustava Arto Heikkisen ja Esa Noresvuon
yhteistyöt. Parivaljakon Pokka pitää -parodia kuvittaa varmasti monen sarjaa
seuranneen mielihaluja.

sa. Etenkin arkininjan kerronta oli ehjää
ja vitsi toimi. Tätä olisi lukenut enemmänkin.

joskin sen maalaama kuva miessukupuolesta voi saada lukijan harkitsemaan seksuaalista suuntautumistaan uudelleen.

Malin Bergström: Fly thru rain
aratrambaiel@hotmail.com

Saara Konttinen, Veera Luhtala, Hannele Richert, Aiju Salminen: Lehtijuttuja
saara@animatricks.net

Yorkissa vaikuttavan Malin Bergströmin faabeli yhdistelee maagista realismia ja jännäriä. Piirtäjänä Bergström
ei ole erityisen valmis, mutta paikoin saa
hahmoihinsa kiinnostavaa syvyyttä. Fly
thru rain lienee pidemmän tarinan osa,
sillä hahmojen tausta ja motiivit jäävät
vielä hämäriksi. Juonta kantava kadonneen isän etsintä pääsee lehdessä vasta
alkuun.

Jussi Pakkanen, Mikko Kuitunen: Ilman
naista
kvantti.tky.fi/in/

Kulttimaineessa paistattelevasta
nettisarjakuvasta koottu albumi on hyvin koostettu pakkaus. Mukana on uutta
materiaalia ja vieläpä tekijöiden kommenttiraita! Ilman naista on strippisarja
monenlaisesta miehisestä saamattomuudesta. Strippien maskuliinisen alennustilan kuvaus sukeltaa paikoin suorastaan surrealistisen surkuhupaisiin sfääreihin, paikoin traagisen tunnistettavasti. Ilman naista sopii myös naislukijoille,

Tässäpä vinkeä idea: otetaan älyttömimmät tekstit lehtien uutisista, ilmoituksista ja tekstiviestipalstalta ja muokataan niistä sarjakuvia. Vaikka ilmaisjakelulehtien tekstiviestikoosteet ovat
irstaan kiehtovia jo itsessään, tekijöiden
käsittelyssä niistä muokkautuu vuoroin
herkkiä, vuoroin surrealistisia dialogeja.
Ainutlaatuinen idea, mainio toteutus.

Tommi Hämäläinen: Madonreikä
tieto-kon3@luukku.com

Unenomaiseen maalailuun erikoistunut Tommi Hämäläinen on ennen kaikkea lahjakas kuvataiteilija. Hänen mustavalkoinen grafiikkansa on staattista,
mutta ilmaisuvoimaista. Hämäläisen tarinat ovat absurdeja kuvaelmia, sarjakuvarunoja, jotka toimivat unen logiikalla. Madonreikä on pitkä tarina, jonka
punaisena lankana ovat juhlat, jotka keräävät joukon merkillisiä hahmoja. Se on
jännittävällä tavalla vieraannuttava kokemus, joka pakenee tulkintaa.

Tuukka Sinisalo: Hra Paha Kurpitsapää
/ Arkininja
www.twistedheart.net

Kaikki järkevät ihmiset rakastavat
ninjoja ja superrikollisia. Tuukka Sinisalo on järkevä ihminen. Nuoren tekijän
ensimmäinen omakustanne yhdistää
molemmat. Lehden toisella puolella ninja
kostaa verisesti arkisia pulmia, toisella
puolella vihannespäinen superroisto
viivyttelee maailman tuhoamisen kans32
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Jussi Salakka: Niinku, ”mainio” kissa
jussi.salakka@welho.com

Ennen Kiroilevaa siiliä oli Niinku,
kiroileva kissa. Otto-sarjakuvien täytestrippinä ilmestyneet Niinku-sarjat on nyt
koottu yksiin kansiin pieneen vihkoseen.
Pitää nostaa hattua Salakalle: hän ei yritäkään laajentaa teemaa, vaan ajaa sen
loppuun ja sitten vielä vähän pidemmälle. Tämä sarjakuva on pelkästään 46 sivua sarjakuvakissan kiroilua: niin puhdas idea, että Platonkin häkeltyisi.
Kasper Strömman, ym.: Super Estebina
www.kingnosmo.com

Super Esteban -sarjakuvista tutta
Kasper Strömman on nostanut uuden
omakustanteensa nimihahmoksi maailman toimettomimman supersankarin tyttöystävän. Lehti on kokonaisuutena hämmentävä: useiden tekijöiden sarjakuvien
ohella siinä on mm. lehti-ilmoituksia,
rakkausnovelleja, valokuvia ja objektivistinen essee kuvitteelliselta kirjailijalta!
Kaiken tämän lävistää vinkeä, alleviivaa-

maton ironia. Ihmissuhteita ja romantiikkaa tarkasteltuna 90 asteen kulmasta todellisuuteen.
Useita tekijöitä: Sytyke 1/2006
www.lecturecomics.com

Esipuheessaan Sytykkeen päätoimittaja Jarkko Polojärvi kertoo, että antologian tarkoituksena on esitellä erilaista
luovuutta ilman sen merkillisempiä rajoituksia. Kansi rajaa aihetta tarkemmin:
seksiä, kauhua, väkivaltaa luvataan ja niitä
myös saadaan. Mukana on tragediaa

kaninkoloissa, harhailua unimaailmoissa
ja hallusinoivia natseja. Sytykkeen tekijöiden taso vaihtelee harrastelijoista
ammattilaisiin, joka tekee lukukokemuksesta epätasaisen. Hatunnosto silti Lecture Comicsille julkaisumahdollisuuden antamisesta laajalle tekijäjoukolle.
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