LORCAN WHITE: Liskokuningas ja smaragdinainen

NICKO ODINYO

Jos et suostu tahtooni, kerron vaimollesi, että panit minut
paksuksi! / Kultaseni, minä pyydän,
älä kerro hänelle…
ostan sinulle iPhonen ja Toyota Vitzin!

JOANNE BLOCH

Tämän taloudellisen kriisin myötä päivittäinen leipä on yhä kauempana ihmisistä!

Nicko, saat osaksesi
sekä median välttelyn että kollegoidesi
halveksunnan. /
(Vihapuhetta)

NICKO ODINYO

SERGIO ZIMBA: Viimeviikkojen sähkökatkoilla Maputossa ja Matolassa oli vaikutuksia yrittäjien toimintaan…
No jessöör! Eihän se mihinkään riitä, että on nuori yksityisyrittäjä - pitää olla myös villejä ideoita!

Toivottavasti aamu koittaa joskus!

Hän yritti rauhoitella itseään… / Toivun kyllä tästä ihan varmasti.

Koffi Roger N’guessan: Kohtalo  Poika! Luojan kiitos, ehdin nähdä sinut ennen kuin lähdet metsälle! 2 Näin
viime yönä kauheaa unta sinusta! 4 Siinä villipeto viilsi sinulta vatsan auki! Muista olla tänään erityisen varovainen!
Minun uneni käyvät usein toteen!

1 Päivä ilman metsällä käyntiä on yhtä kärsimystä! Mutta toisaalta tuo uni vaivaa minua! 2 Taidan varmuuden
vuoksi pysytellä sisätiloissa!

JONAH SACK:  Löysin tyhjyyden… 54 … ja tyhjyys löysi minut. 106 Siellä se on. 109 Se pikku munapää. 127 Missä sinä kadotitkaan tämän tyypin? 128 Vuorella… kraateriin. 129 Hän vain katosi. Minä en kadottanut häntä. 165 Uh…
166

Jos löydämme hänet, mitä me teemme? 167 Se vähän riippuu… 168 … jos hän ei ole saastunut, viemme hänet takaisin.

1 Kotvasen kuluttua 3 Pok! 5 !

1. Viuuuh! / Pam!! 3. Pong! / 4. Tsak!

LUNTU VUMAZONKE: Oikotie  Mmmh / Majiba. Ryöstetään hänet. 2 Otetaan kaikki kamat, mitä hänellä on. 3 Me halutaan sun puhelin. / Ja rahat. / Mitä ihmettä? 4 Hommat hoidossa. / Jees. / Mitäs seuraavaksi?

 (Sireenejä)  Toivottavasti hän onnistuu kätkemään rahat ennen kuin poliisit löytävät hänet. / Kyllä hän siinä onnistuu. / Mmmhh  Äsh, mitähän me tehtiin väärin?

5 Tuolla on joku kauppa… mitäs tuumaatte? / 6 Rahat tänne. / Ihan kaikki. / Älkää ampuko. / Niin me teemme, jos et anna kaikki rahoja. / (Kirkumista) / 7 Juoskaa, juoskaa! / Vau, mikä potti! / 8 Rahani… apua! Auttakaa!
Apua, apua!

 Terve vaan, kaverit. / Moro!  Täällä taas.  Me täällä, avaa ovi. / Kop, kop, kop / Kuka siellä?  Morjensta. / Päästiin posesta. / Terve vaan.

9 (Kirkumista) / (Huutoa) / (Kirkumista)  Käyn ostamassa vähän brandyä niin voidaan juhlia. / Tätä sietääkin juhlia. / Yksin? / Niin joo. / Yksin joo. / Pirulauta… mitä me teemme kaikella tällä rahalla? / Helppoa. Jaetaan ne ja
tuhlataan.  Hahaa, ota jalat allesi, tyyppi… / Ok. / Joo, joo. / Hah, hauska kaveri… / … mä teen mitä lystään. / Osta jotain kivaa itsellesi. / Varovasti sitten.
 Miten voin auttaa? / Ottaisin pullollisen brändiä. / Mitä merkkiä? / Klipdriftiä. / Hetkonen. / Joo…

 Missäs ne rahat ovat? / Niin, ne rahat. / Mikäs se on? / Täällä ne rahat ovat.  Mahtavaa! / Todellako? / Mainiota. / Olet todellinen ystävä. / Hän todellakin on. Kerrohan paljonko me netottiin? / Niin niin. / Kaikki on tallella. / Kattokaa vaikka.  Mitäs seuraavaksi, kamu? / Olen vähän kelaillut. / Kelaillut mitä? / Ajattelin avata B&B-paikan. / Mitä varten? Sinullahan on jo paikka. / Niin. / En ole ikinä pitänyt siitä mitä me tehdään ja nyt minulla on tarpeeksi rahaa.
/ Rahaa mihin? B&B-paikkaan? / No onnea vaan sitten… hah.  Kunhan kaverit kuulevat tästä… hah. / Hullu tyyppi. Avaa B&B-paikan tuossa iässä… hah. Näkisinpä vaan.

 Siinä se on! / (Huutoja)  Mitähän se mahtoi tehdä? / Mitä olenkaan tehnyt? / (Kraksista) / (Huutoja) / (Melua)  (Huutoja) / Auuts / (Kiljuntaa)  Se on hän. Antaa laulaa, kaverit. / (Laukauksia) / Juoskaa!

 Vielä minä näytän hänelle. / Teen unelmistani totta.  Missä sun veljesi on? / Hah. Hän ei tulekaan. Hän meni internet-kahvilaan. / Oho. / Miksi? / Hän haluaa lopettaa keikat ja avata B&B-paikan. / Homma hoidossa.  Toivottavasti
kukaan ei näe. / Paikka on sinun.  Hah… taas mentiin. / Jumalalle kiitos – majataloni on nyt avoinna.

 Oletko kunnossa? / Joo, kunnossa ollaan. / Luolan kiitos olet kunnossa.  (Huutoja) / (Kirkumista) / (Mölyä) / (Sireenejä)  Liikkumatta! / Äsh, kaverit – mitäs nyt? / Juokse ja kätke rahat ennen kuin he saavat sinut kiinni. /
Joo, anna mennä. Me seistään tässä. / Ok, teen niin. / (Sireenejä)  Sisään siitä! / Nyt voimme huoahtaa. / Ainakin pääsimme heistä eroon.

 (Buum buum buum) / Kenen kaara toi on? / Mä pöllin sen. / Niin sitä pitää. / (Musiikin ääniä)  Bed & Breakfast / (Talon säännöt) / (Huoneet)  Kaikki liikkumatta! / Älkää ampuko ennen kuin niin määrätään. / Aloillanne… /
Hitsi. / Saitteko ne? / (Huutoja) / (Poliisi)  Moi, mun nimi on Thabo eli T-bo. / Neljä vuotta myöhemmin Thabo on vankilassa. / Mun nimi on Peter eli Pet. / Peter menehtyi neljä vuotta myöhemmin ristitulituksessa. / Mä taas oon Jack
eli Jackpot. / Myös Jack on vankilassa, autovarkaudesta. / Mä oon Denver eli D. / Haaveista voi tosiaan tulla totta – Denverin Bed & Breakfast -mesta menestyy erittäin hyvin.

An Imperfect
History
By Sean O’Toole

A

ny history of South African
comics must unavoidably
account for the role played
by the corner café in the tuition of generations of South
African comic book readers. Rendered
largely obsolete by an economy that now
favours the safe duplication of franchise
outlets, these general-purpose grocers
with fanciful names like Lucky Fair and
Acropolis stocked vast libraries of American cultural propaganda. Jughead Jones,
Richie Rich, Bruce Banner, Sgt. Rock
and Little Lotta were names that suggested robust cosmologies, however racked
by instability. And while fictional, they
nonetheless also spoke to things “overseas”, which given the cultural boycott
that gripped South Africa through much
of the 1970s and 80s basically meant Bill
Cosby’s America.

Michael Maqungo: Beatngu 1 Grr! 2 Hawu! Siis taasko? Monesko pullo sulla on jo menossa? / Montako kertaa sulle pitää sanoa, että jos sä jatkat noin, niin meidän tulot on sitten siinä! 3 Hei! Mitä sä,
wena… / Hitto, sä olet tyhmä, nxa! / Suihh 4 Nyt nainen, sä annat mun kaljat takaisin, wena, tai sä kadut tuota, wena. Mä nimittäin… 5 Sä nimittäin mitä? Nimittäin mitä siis? Tyhmä! / Kuulinko mä oikein? Että
tyhmä vai? 6 Kyllä! Mä nimittäin tapan sut, wena, idiootti! / Brrrt! / Nghh! / Tömp! 7 Argh! Se työntää saastaisen kätensä suoraan naamaan! / Ihhk! 8 Mitä sä yrität, nainen? Haluatko päästä hengestäs, häh?
/ Pfuuh! Brrt! / Krstsh!! 9 Ah! Arh! Ahh! Ha! / Aiiih!  Köh! Krh! Rhk! / Nxa! / Jatkuu…

Of course, if Judge Dredd or Slaine were
your thing – and they were for sci-fi author Lauren Beukes, who with artist
Dale Halvorsen produces the on-going
Vertigo series Survivors’ Club – there was always CNA. A safe redoubt for middleclass
kids interested in words, this newsagent
stocked imported British titles like
2000AD. Suggestions of local storytellers
were few and far between, and mostly limited to districts around major universities
in Cape Town and Johannesburg. Some,
like the photocopied ICY Blind, were scabrous and unashamedly political. Others
anticipated the current millennial interest
of writers like Luis Tolosana (Falcon
Comics) and Loyiso Mkize (Kwezi) for
crafting African-themed fantasy and superhero stories.

Fantasy is not just about sublimated
Tokenism and the baroque pageantry of
possessing a superpower. Fantasy involves
the capacity to imagine, and by so doing
to participate in a world of improbable
things. It is central to all comic book cultures, including South Africa where the
ability to imagine oneself into a handdrawn richness plugged an important
cultural void. TV came late to South
Africa, only in 1976 – Captain Kirk and
Spock were already a decade old. The
boredom gap before the advent of TV
was filled by movies and books mostly,
but also comics. Not all were imported.
Of those produced locally, photo-comics
played an important role in educating
generations of readers in narrative sequencing and visual economy.
A key figure in the proliferation of photo-comics was Hint Hyman, an adventurer who panned for gold and worked
as a journalist before establishing a
pulp-orientated publishing house in the
1950s. Titles like Keur and Kyk (Look)
trafficked in adventure and romance for
a lumpen white public. At its height Hyman’s Republican Press was printing 20 photo-comics a month, all shot in the port
city of Durban. Sales averaged about
30,000 units per issue. Kid Colt and Tessa,
a bikini-clad government agent adept at
karate, ranked among the most popular
titles. They are the white foils to Lance
Spearman, a kind of postcolonial James
Bond figure popularised in West African
photo-comics produced by the South African publisher Jim Bailey. The Spear’s
circulation figures topped 100,000 in
West Africa alone, two-thirds of the total
continental sales.
The autumn years of the genre were
the period between Nelson Mandela’s
release from prison in 1990 and South
Africa’s first democratic elections four
years later. It was around this time that
the libraries of imported comics and local photo-comics in corner cafés started
to wane. Corporatism not only changed
the landscape of suburban retail, but
also the furtive and unwashed character

of comic books themselves. Rather than
finding a Grant Morrison-authored issue
of Doom Patrol and Animal Man vying for
attention with Kid Colt on a swivel-rack
at the Acropolis, Johannesburg got its
own specialist comic store. Todd MacFarlane toys became ersatz markers of
democratic freedom.
In 1992, amidst the slow demise of the
corner café and photo-comics, two contrarian Afrikaners, Anton Kannemeyer
and Conrad Botes, launched the debut
issue of their periodic comic anthology,
Bitterkomix. History, sex, cocaine, more
sex, Robert Crumb and apartheid guilt
all figured as subjects in the social-realist melodramas. I won’t recapitulate the

importance of Bitterkomix. I do, though,
want to mention that Joe Daly, arguably
South Africa’s best-known indie comic
book artist, contributed anti-heroic stories
to Bitterkomix. They mapped the prosaic
geography of Observatory, a bohemian
enclave of Cape Town that is the basis for
the imagined universe of his Dungeon Quest
(2010–12) series of graphic novels.
Daly’s successes have largely bypassed South Africans. He lacks the promotional suss of Beukes. He also writes
stories unmoored from the usual South

African anxieties around race, identity
and privilege that export so well. His story Prebaby, included in his 2006 graphic
novel Scrublands, also hints at an abstractedness – of style, narrative and meaning – that is rarely seen in South African
comics. Only Jonah Sack has also succeeded in visually engaging this vague
terrain with authorial confidence.
The avant-garde anticipates; it is
what will be. In the immediate present,
though, South African comics (like our
theatre and literature) tend to shuttle
between uneasy social realism and something else, a kind of vernacular fantasy
that is really a sub-species of a global
corporate style. The latter has its place,
as well as its adherents. I am not one.
Luntu Vumazonke’s barebones narrative in Shortcut offers a far greater yield.
His story deals with economic hardship
and the lure of criminality. His tone is
one of saccharine sincerity. Vumazonke
does not embellish reality, or wish for a
black man in a cape to fall from the sky
and save the day. Drawing on a tradition pioneered by cartoonist Mogorosi Motshumi and artists like Trevor
Makhoba, he immerses the reader in
the quotidian muck of the everyday. It
is a good place to lay the foundations for
an authentic local tradition.

Sean O’Toole is a Cape Townbased journalist and writer.
Formerly editor of Art South Africa
he also writes a weekly column on
photography for the Sunday Times
and a biweekly art column for
the Financial Mail. His journalism
has appeared in, among other
titles, BBC Focus on Africa, Colors,
Creative Review, Eye, frieze, GEO,
ID and Kyoto Journal. His writings
and essays have appeared in a
number of books.

MOGOROSI MOTSHUMI 1 Silloin kun en tehnyt freelancehommia The Friendille, pyörin aika paljon taiteilijakaverini Pat Tshabalalan luona. Kuuntelimme Malomboa, Alice Coltranea, Jimi Hendrixiä… / "After all the jacks are in their boxes And the clowns
have all gone to bed" 2 Eräänä päivänä hän näytti minulle vanhaa Staffrider-lehden numeroa. / Ne voisivat hyvinkin ottaa niitä
sarjakuvia, jotka ovat The Friendille liian poliittisia. / Hyvä ajatus, Pat! Otan niihin yhteyttä! 3 Väistämätön oli edessä huhtikuussa 1980. Ne tulivat lempiaikaansa aamukolmelta. / Pam Pam Pam 4 Sisareni avasi oven, mutta ne eivät edes kysyneet,
missä minä olin… ne tiesivät kyllä. / No niin! Kansankiihottaja lähtee nyt! / Hei! 5 Ne mylläsivät huoneeni. 6 Ja löysivät
matkalippuni. / Hei! Tyyppi oli joulukuussa Lesothossa! / Vai niin! 7 Sitä vehkeillään pakolaisten kanssa! Ollaan hallitusta
kaatamassa! / Enkä! Olin musiikkifestarilla!

1 Mistäs aloitetaan? / Ei mistään. Ei ole mitään kerrottavaa. 2 Kuules nyt. Me tiedämme, että olet ollut
puhelinyhteydessä Lesothon pakolaisiin! 3 Typerät sarjakuvaideasi tulevat sieltä! / No tuo on ihan uutta! 5
Palaako? / Ei kiitos! / Mutta vessaan pitäisi päästä! 6 Myöhemmin! Onko nälkä? Tilataanko jotakin purtavaa? / Ei ole nälkä!

1 Vai musiikkia? Milloinkas poju rupeaa laulamaan? / Ei naurata. 2 Mihin te aiotte viedä veljeni? / Pitää tarkistaa pari juttua! 3 Kyllä se pian palaa kotiin! / Jeah! Tosi pian! /
Jos tuon uskoo, niin uskoo mitä tahansa! 4 Minut vietiin rakennukseen, jota ne sanoivat
Fuchswareksi. / Fuchsware??? Sehän tekee sähkölaitteita! Sähköshokkeja… vangeille?!!
Ei helvetti! 5 Pomot menivät teelle ja huoneseen jäi joku musta en sano mikä tyyppi. /
Sinusta on vain riesaa! Et ikinä voita valkoista miestä! Et koskaan! / Jeesus, tuota patetiaa!
6 Kymmenen maissa uusi naama ilmestyi paikalle. / Jahah! Mitäs Mister Motshumi! / Voi
hyvää päivää, mitkä leukaperät.

1 Sun pitää syödä kunnolla… / Minkä tähden? Ei ole nälkä! 2 jotta voit paskantaa kunnolla!!! 3 Toivottavasti
ne heittävät sun häkin avaimen helvettiin! / Herran tähden! 4 Luksussellin sisustukseen kuuluivat pönttö, ohut
patja ja nukkavieru loimi. / No niin! Ole kuin kotonasi! / Ihan kuin Taj Mahalissa! 5 Siitä alkoi matka oman
mieleni syvyyksiin, joita en ollut koskaan ennen tietoisesti tutkinut.

1 Laulatko sä? Tanssitko? Jimmy Cliff on Sowetossa, bro! / ? / Pilvee, vittu, hei! / Tän tyypin harmaa aine on
tosi yökköä! 2 Yhtenä päivänä aivan uusi kaveri toi minulle vaihtovaatteet. / Oletko sinä Se Motshumi? / Joka
piirtää Selatsaa? / Jep. 3 Kyttä osoittautui asialliseksi hepuksi. / Tyttöystävääsi ja sisartasi ei päästetä tapaamaan sinua! / Tiedän! / Saati asianajajaa! 4 Seuraavana päivänä hän salakuljetti minulle kotiruokaa sekä, oi
onnen päivää, tupakan. / Vedä jämät alas vessasta! / Överit yhdestä röökistä! / Joojoo! Tirsk! 5 Rupesin odottamaan kiihkeästi hänen päivittäisiä käyntejään. Kunnes kerran… / Järjestän sinulle ja Jubileelle sekä Oumalle
tapaamisen huomiseksi! / Ei voi olla totta! Vau!

1 Siirtävät vaan johonkin toiseen vankilaan! 2 Olin aivan
äimänä, kun he jättivät minut kotiovelle. / Me pidetään sua
silmällä! / Moi, kamut! 3 Samana iltana lähdin tapaamaan
Oumaa… ja jouduin keskelle lähiömellakkaa. 4 Seuraavana
päivänä kävin The Friendissä. / Moi Benny! / Gori, moi! Milloin pääsit vapaaksi? 5 The Friend Special / Sarjakuvantekijä vapautettu / Seruthu Seruthu / Hallitus vetoaa mellako

1 En nähnyt häntä sen jälkeen. / Hän on paljastunut! Siirretty toiseen hommaan! / Tai saanut potkut! / En tiedä
edes hänen nimeään! 2 Rupesin taas puhumaan hämähäkille. / Moi hämis! Tässä me vaan kelaillaan. Sulta
tulee verkkoa ja multa juttua. / ? 3 Kahdentenatoista päivänä Mister Leukaperä ilmestyi selliin. / Jaahas! Sankari se vaan pitää pintansa! / Aaah! Ihminen! 4 Me voidaan pitää sinut täällä ikuisesti. / Niin kai sitten. 5 Seuraavana päivänä hän oli vähemmän ystävällinen. Mutta olin jo tottunut noihin ailahteluihin. / Että meikäläisten pitää
sotkea kätensä tuollaiseen paskaan kuin sinä! 6 Vauhtia! Pakkaa tavarasi, sä lähdet nyt kotiin! / Että mitä?!

1 Oli kohtalon ivaa, että kun minulta tässä niin sanotussa vapaassa maassa oli kielletty mahdollisuus tavata asianajajaa, sain ensimmäisen (väliaikaisen) työni
Jozissa ihmisoikeusjuristien keskuksesta. / Geoff Budlender 9 / Arthur Chaskalson 10 / Gori, veisitkö nämä asiakirjat Hoek Streetin lakiasiainklinikalle?! 2 Neljän viikon kuluttua lomittamani kuriiri palasi takaisin töihin. / Puhuin sinusta Bill Ainslielle! Hän on valmis antamaan sinulle ilmaisia tunteja taidekoulussaan! /
Aivan mahtavaa, kiitos! / A. Chaskalson 3 En viipynyt siellä pitkään. Ankara ”mutiaiset vs. valkoiset” -darra ei ollut vielä mennyt ohi. / Onko alastonmallien aina
pakko olla mustia? 4 Enimmän aikaa istuin ahtaassa luukussani Yeovillessa ja kirjoitin ”protestirunoutta”. / ”Ne lappavat kauhalla vertamme viinilaseihinsa”
5 Eräänä joutilaana päivänä sain sattumalta käsiini The Voicen numeron. Se oli vaihtoehtolehti ja tajusin, että sen toimitus oli samassa rakennuksessa kuin
Staffrider. / Miten voi olla, etten mä tiennyt tästä lehdestä mitään? / Jestas! Ne ovat tuossa kahta kerrosta alempana! / The Voice / Urheilu / Vastarinta kiihtyy

REE TREWEEK

Juhlat Toveri Kipepen tapaan 1 Kipepen luona on tosi hyvät juhlat, hän se vasta osaa kestittää vieraita. Siellä on
varmasti ainakin villisikaa, viinaa ja naisia... 2 Aivan, mutta eilen kun näin hänet, hän sanoi ettei ollut onnistunut
saamaan villisikaa, joten varmaankin hän... 3 Bam! Bam! Bam! (duf!) 4 Bam Bam 5 Joko hän lopetti? / Ei hän
ole vielä edes alkanut syödä sitä! 6 Ei, kun tarkoitan, että tappoiko hän sen? / Tottakai! 7 Hyvä, teit sen! / Minähän
kaataisin vaikka norsun! 8 Kylläpäs lykästi, saamme tuoretta lihaa! / Niin! Meinasin jo luovuttaa. 9 Kun viimein
näin tämän elukan, pistin kaiken raivoni nuijaani. Nuija painaa vain 2 kiloa, mutta kun hakkaan sillä, se vastaa 8 kiloa.
Kuvitelkaa, 8 kertaa 5! Siitä ei mikään eläin selviäisi hengissä! / Ei varmasti!

1 Nyt ei ole aikaa hukattavaksi, hoitakaa hommat äkkiä! Vieraat ovat saapuneet. Kun olette valmiit, tuokaa ruoka
sisälle. / Okei 2 Ok...Mennään sisälle niin saatte katsoa TV:tä. 3 Pikku hetki vain! 4 Onko Kipepellä tosiaan TV?
/ Mistä minä tiedän, kuulithan itse! 6 Salaam-Aleikum, rakkaat vieraani! 7 Olen isäntänne, maalaismies, tai työmies... 8 Älä leuhki sillä kurjalla TV:lläsi. 9 Ei. Kun sanoin TV, tarkoitin sillä, että Täytyy Venata tarjoiluja.  Ja Ta-tadaaa! Sieltä tarjoilut tulevatkin!

2020 VISIO / Varoitus: Omituinen sairaus! Purema voi aiheuttaa epilepsiaa, aivokalvontulehduksen, korkeaa verenpainetta… ja kuoleman! / (2009 budjetti) / PHCN – Power Holding Company of Nigeria / Nepa – National Electric Power
Authority / Potilaskertomus: Sairastunut 70-luvulla, yli 50-vuotias, tila taantuva / (Pier) / (Tri Suegbe) / (1999 budjetti) / (2003 budjetti) / (2007 budjetti)

Madengen tarinat 1 Hei, senkin samosapää, minne matka? Katso nyt tuotakin! 2 Metsästätkö vielä ritsalla?
Typerä pentu. 3 Tällaista lasta sanotaan pölhöksi. Ei tunne A:ta eikä B:tä. / Meillä päin sanotaan ääliöksi. 4 Miksi te loukkaatte minua syyttä suotta? 5 Jos olisin ääliö, osaisinko rakentaa ydinohjuksen? / Ai missä se on? 6
Tulkaa niin näette, miten se toimii. 7 Onko tuolla lapsella kaikki kotona? 8 Seisokaa tässä puun alla.  Tuota
kutsutaan täsmäohjukseksi. / Ällistyttävää!

JIMGA JIMOH GANIYU

PHILIP NDUNGURU

Kazibure - turhaa työtä 1 Madenge, opetetaanko teille koulussa todellakin matematiikkaa? / Kyllä... miten niin?
/ 2 Okei, jos sinulla on viisi appelsiinia, ja joku vie niistä yhden, mitä sinulle jää? / Suuttumus... / 3 Tappelen
kunnes hän palauttaa appelsiinin.

Kipepe 1 Saat valita, lyönkö sinua päähän, vartaloon, vai...? 2 Sano äkkiä ennen kuin rauhoitun! 3 Aaarg, senkin... 4 Vai antaisinko sinun vaan mennä?
Jalkapallon maailmanmestaruuskisat 2010 / Monota jo jäbä! / Auts! / (Se suurempi olut) / (Raskaustestin tulokset / Raskaana… / … varovasti…)

What makes an
African comic?
An artistic review of
African Ninth Art

Koffi Roger N’guessan: Profeetta 1 Minulla oli tuolloin uusi mielitietty, Jocelyne, ja kävin joka päivä
tapaamassa häntä. 2 Hän ei kuitenkaan jakanut tunteitani, vaan olin pelkkä savijalkainen jättiläinen. 3
Erotessamme hän kuitenkin hymyili ja sain siitä joka kerta hiukan toivoa. 4 Jonkun ajan kuluttua / Tervehdys, nuori mies!

1 Voisitko kertoa missä on Sainte-Annen poliklinikka? 2 Ei aavistustakaan, olen pahoillani. En ole täältäpäin, olin vain tapaamassa ystävääni. 3 Anteeksi, että vaivasin! Tämä on niin hankalaa! 4 Näkemiin! /
Jumalan siunausta! /Mitä! Oletteko te profeetta Mooses? / Olen nähnyt ihmetekojanne televisiossa. Oi suuri
profeetta, auttakaa minua!

ciety: money, sorcery and women. Their narrative form demonstrates how N’guessan invented a new mode of expression, some
sort of “graphical photonovel”. Drawings with strange proportions depict an Africa where numerous worlds coexist – traditional culture and modernity, the ancient gods alongside the god
of money. These uneven tales carry an energy which reflects the
anarchic changes rumbling through Africa.

More original creation in Africa is to be sought among the
popular Kinese comics, which were born from the 1960’s Jeunes
he bande dessinée genre (BD) is living and well in Afripour jeunes (“youth for youth”) comics magazine with Boyau
ca, and has been for a hundred years. This fact is little
and Sima Lukombo. These offered a place of creativity to the
known by comics aficionados because of its low distriKinese streets, along with their patent of nobility: the despised
bution reach, its poor reputation in Africa and the low
and poor readers could find there the savory urban adventures
numbers of specialised publishers.
of numerous antiheroes created successively – Apolosa, KikwaThe fact that the African ninth art lacks a characteristic style
ta, Coco, Didi, Molok, Durango, Sinatra, Brigadier Mongala…
does hinder its true recognition. Although one can easily identify
Immersed in a luxuriant urban culture and rabid mysticism,
a manga or a U.S. comic book, African comics remain a rather
its authors developed a whacky imagination in order to satisfy
nebulous concept – at best an exotic subgenre of the European
the readers’ wishes, all the while using Hindubill, a Lingala slang
bande dessinée. Hence the question: what really makes an Afrimixed with shabby French. The next generation of authors were
can comic?
greatly influenced. Among them, Jaspe Saphir is better known
under the name Sa Majesté, Empereur Papa Mfumu’eto
Language could be its first characteristic: an African bande
1er 2 (His majesty, emperor, Papa Mfumu’eto the 1st), and was
dessinée would be a comic designed and written in one of the
honoured in last year’s Fondation Cartier exposition3, Beauté
continent’s tongues. Alas, these are rare occurrencCongo.
es. Comics from French-speaking African countries
In terms of format, the popular Kinese
tend to also be French speaking. Though there are Christophe Cassiau-Haurie
bande dessinée is a craft production (mimeotwo notable exceptions: North Africa, where Arab is a specialist on African
graphed): the cheap booklets are exuberant,
language comics are regularly published (see the comics and responsible
quickly sketched and printed on low-quality paAlgerian magazine Bendir). Madagascar’s bande for the publishing house
per. At the end of Mobutu’s reign, Mfumu’eto
dessinées are another noticeable exception: to- L’harmattan’s comics dedistributed a remarkable series of portraits
wards the end of the 1980s, a whole lot of small partment. He is an author
devoted to the “enlightened guide”’s journey
periodicals were published. These Malagasy fu- of seven books and almost
through hell. He also published other booklets,
metti inundated the local market. In 1989, there 200 articles on African
among them, ”Nguma ameli muasi…”4. Other
were over thirty titles, sold in the street by the thou- comics. He is also scenarist authors followed in his footsteps, such as Lepa
sands. The economic crisis of 1992 however put and children book author.
Mabila who issued until recently “JunioR”,
an end to this adventure. Outside these two areas,
a Kinshasa crafted periodical in which he adthe large majority of African comics are French-speaking, save
dressed the trivial difficulties of day to day life.
for the occasional educational comic commissioned by an NGO.
An exception to this rule would be Alain Kojélé’s Kamuke Sukali,
This is where lies the specificity of the African ninth Art: in
published in 2015 by Mabiki in Lingala.
this closeness with popular Congolese painting (as embodied by
Cheri Samba, who happened to begin his career in comics),
Graphic style is another characteristic to consider. In this matbathed in wild mysticism.
ter, African French-speaking comics are under strong influence
Yet, this originality resists to exportation. Outside of Africa,
from the 1970s and 1980s’ European bande dessinée. Their depopular Congolese comics remain an anthropological curiosity,
sign now often seems outdated compared to the current Europemore at its place in a Museum than in a bookshop.
an production, and it is actually quite difficult to identify an AfThis is another matter – the condescension imbuing the rerican author by style. There were nonetheless several attempts to
lationship between the West and Africa. This is not the topic
develop a characteristically African ninth art. The Cameroonian
of the present foreword, one must wonder why I would even
author of Cargaison mortelle à Abidjan (L’Harmattan BD), Japhet
mention it...
Miagotar, developed a graphically stunning, innovative style:
Christophe Cassiau-Haurie
stylized figures with faces that mirrored masks in a traditional
African statuary fashion, especially the fang style. Yet this very
geometrical style hindered readability.

T

(Endnotes)

1 Hei, nuori mies! Jää toki saamaan osasi jumalallisesta voimasta! 2 Mahtava siunaus johdatti teidät tielleni! 3 Ottakaa kumpikin kivi ja rukoilkaa! Esittäkää suurin toiveenne! Se käy helposti ja nopeasti. / Vau!
Aamen! 4 Hiukan epäillen päätin kuitenkin rukoilla yhtä ainokaista asiaa. Että Jocelyne suostuisi vaimokseni… Rakastan häntä. 5 Vaihtakaa kivenne katsomatta niihin ja jatkakaa rukoilemista! 6 Kaikkivaltias!
Näytä voimasi! 7 Avatkaa nyrkkinne ja kertokaa mitä näette!

1 Uskomatonta! Kivi loistaa kuin kulta! Se on kultaa! Ihme on tapahtunut! Olen rikas! 2 Mikset sano
mitään, nuori mies? 3 Mitä hyötyä tästä kivestä muka on? 4 Kun pidät sen huoneessasi, kullan taika vetää
joka aamu puoleensa niin paljon rikkautta, ettei sinun tarvitse enää tehdä töitä. / Höh. Pitäkää kivenne! 5
Elämässä ei menestytä ihmeiden avulla vaan työtä tekemällä! 6 Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi.
Kuulostaako yhtään tutulta? 7 Olisin ehkä heristänyt tarkemmin korvaani tuon helppoheikin puheille, jos
hän olisi sanonut jotakin Jocelynesta.

Another example is Andrazzi Mbala’s trilogy Les Voleurs de la
Mort published by Mabiki, which tells a story of sorcery bathed
in Congolese tradition, while the style borrows from Kinese popular paintings.
An African ethnic aspect can be found in Koffi-Roger
N’guessan’s work, especially in his two albums (L’Harmattan
BD1). The main themes derive from a satire of the African so-

1

Mille mystères d’Afrique (2013) and
Paris vaille que vaille (2014).

2

A French speaking piece on
Mfumu’eto:
http://www.rfi.fr/afrique/20150730beaute-congo-celebre-papa-mfumu-etoier-roi-bd-congolaise

3

I can only recommend the wonderful

exhibition catalog to French speaking
readers:
http://presse.fondation.cartier.com/
home/catalogue-beaute-congo-congokitoko/
4

“Man turning into snake to better
devour his prey and spit out money”
(a metaphor for the plunder afflicting
the country).

Sanna Hukkanen ja Sunday Ngakama: Olin ollut kadulla jo lähes vuoden… /
kun tapahtui jotain aivan kamalaa!

1 … Lääh! Puuh! 2 Huh! Ooh… he saivat hänet… 3 Mitä sinä selität?! / Poliisi… 4 O-otti kiinni… 5 …
Malaikan!! 6 Miksi?! / Miten?! / Missä?! / Mitä me nyt teemme?! 7 Y-hy-hy-hyyy… / Äläs nyt, Babuu,
kyllä hän tulee takaisin…

1 Kajasho myi varastamansa kännykän. / Katso, Babuu! Ostin sinulle huovan! 2 Shidalle toin kirjan! /
… ja Sunguralle… 3 Yöllä satoi kaatamalla! Yritimme nukkua autiotalon raunioissa. 4 Babuu puski kiinni
kylkeeni / … ja itki hiljaa unissaan. 5 Hitaasti vajosin itsekin outoon uneen… / …pua! … apua!

1 Miksi he veivät hänet? / En tiedä! Me vain kerjäsimme! 2 He väittivät, että odotimme kadunkulmassa… / … koska olimme muka taskuvarkaita!! 3 Juoksin pakoon kuin hullu! / … mutta Malaika jäi! 4
Kajasho! Mitä me nyt teemme?

1 Sinä päivänä olimme kaikki ihan maassa. / Meillä ei ollut aavistustakaan, mitä Malaikalle tapahtuisi. /
Voi veljeämme! / Mitä jos he tappavat hänet? / E-en usko. Varmaan vaan lähettävät kotiin. / Emmekä näe
häntä enää koskaan! 2 Babuu oli kuin… kuin hän olisi menettänyt äitinsä! / Arvaa mitä hän kerran kertoi
minulle? 3 Hän sanoi, että “Babuu on paras ystäväni”! / Ihan tosi?! 4 (jäätelöä) 5 Edes jäätelö ei piristänyt meitä silloin…

1 Täällähän te piileksitte, pikkurotat! 2 Heräsimme yöllä ikävään yllätykseen! 3 Sugu-jengi!! / Löysimmepä viimein rotankolonne! 4 Hei, hyvä peitto! Minulla onkin sille käyttöä. Kiitti! 5 Hmm, mitäs
meillä täällä on? Lukemista? / (Historialliset laivat)

1 Shida! … auta! 3 Shidaaa… / SHIDA!!

1 Yh! Pentujen kirjoja! 2 No niin!! Kaikki ylös heti ja kuulolle!! 3 Nythän on kuulemma niin, että te kerjäätte MEIDÄN kaduillamme! 4 Eihän se tietysti haittaa, jos olette yhteistyökykyisiä… / Niin!! 5 Kaksikymmentä prosenttia kaikesta kuuluu meille!! / Ja haluamme rahat heti! 6 … Mut… ah… ei meillä ole mitään!
/ Yhy! 7. Niinkö?! No… voitte maksaa takautuvasti… huomenna!

* Brazzaville and Kinshasa

MONGO SISÉ: Tämä on 2000-luvun Afrikka: levottomuuksien täyttämä maanosa. 1960-luvulla siirtomaavallan purkautumisen aikaan tulevaisuus kuviteltiin toisenlaiseksi… Muutamaa vuosikymmentä myöhemmin vallitsee pettymys… Tuhottuaan kaiken infrastruktuurinsa afrikkalaiset ovat lähteneet
valkoisen miehen perään paremminvoinnin toivossa… Ja kotimaahan jääneet elättelevät illuusioita lähdöstä mitä moninaisimpien sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien keskellä taistellessaan. / Kongojoen rannalla toisiaan vastapäätä sijaitsee kaksi sisarkaupunkia: Mfoua Zabra ja Lipopo Kin Malebo
(Brazzaville ja Kinshasha)… Oikealla rannalla erään ennustajan hökkelissä… / Tässä on kuva pojastani… Hän lähti Eurooppaan jo 20 vuotta sitten! Mitkä
kumman opinnot voivat kestää näin monet pitkät vuodet? / Käytettyjä / Merkki / Vaatteita / Euroopasta / Takkeja, mekkoja, paitoja… / Spesialisti /
Bana Mayi / Käytetyt autot suoraan Euroopasta / Matadin ja Boman satamista… / Taiteilija Mongo Sisen / Mokanda Illusion … Saatavana kirjakaupoista kautta maan / Erikoisliike / Käytetyt autot Euroopasta / Kuormurit, henkilöautot, romut (ei takuuta) 2 Haluatteko että poikanne palaa kotiin? /
Se on hartain toiveeni. 3 Asettakaa oikea kätenne pään päälle… 4 Sitten lausutte toiveenne syvällä sydämessänne ja osoitatte sen esi-isille. / Mitä?

1 Edes yksi dollari! / Ei ole! / Tänne saa jättää kanootin vain jos maksaa satamamaksun! / Jaa tämäkö muka on
satama? / Pikkusatama / Mfoua Brazza / Lipopo Kin –Malebo / Mata Mata! Hän tulee… / Hmm / Ngolan peluuta 3
Laukkuni! 4 Hei! Stop! 5 Senkin villi-ihminen! Laukku tänne! / Mikä laukku? 6 Katsokaa itse! Ei mulla ole mitään!
/ Minä näin! 7 Se laukku onkin täällä! / Täh? / ?!…

1 Mitä tekemistä esi-isillä tässä jutussa on? / Juuri he auttavat teitä… Tehkää nyt niin kuin
sanoin! 2 … kun olette valmis, avatkaa kätenne… 3 Mitä kädessänne on? / ?!! / Etanan
kuori! 4 Se on esi-isien lähettämä taikakalu… Säilyttäkää se tarkkaan, älkääkä antako kenenkään koskea siihen! 5 Teidän täytyy tuoda esi-isille kolme sikaa, viisi vuohta, kymmenen
kanaa ja 2000 Amerikan dollaria. / Mitä? Mistä minä sen muka hankin? 6 Sen kun otatte
taikakalunne takaisin! / En ota! 7 En voi enää ottaa sitä! Se on teidän fetissinne, ei minun!
/ Ei, ei ja ei. En enää halua sitä. Näkemiin! / Antakaa sen verran kuin voitte! 8 Edes sata dollaria! / Ei minulla ole! 9 Kymmenen! / Asuvatko ne esi-isät Amerikassa, kun niille kelpaavat
vain dollarit? / Tuossa se nainen tulee. Toimi!

1 Pili Pili, ne ovat kimpassa. Tämä sujautti laukun boubounsa sisään! / Kuka? Hänkö? 2 Voihan esi-isät! Miten selitätte, että laukku on teillä? / Voi setä! Se on täysi ihme! 3 Vai ihme! Mokoma alkuasukas! Tuotannon ulkopuolinen!
4 Aih! / Töks! / Apua! 5 Pluts! 6 Ottakaa varas kiinni! 7 Kiitos, että sain laukkuni takaisin! Nyt lähdetään kotiin…
/ Odottakaa, että pelaan tämän ngolaerän loppuun. Aion ottaa murskavoiton Mfouan äijistä. / Voihan sitä aina yrittää!
8 Mata Mata, mitä ihmettä sinä teet? / Tässä valmistaudutaan ngolan Afrikan mestaruuskisoihin. 9 Se loppui nyt!!!

1 Menisitte töihin sen sijaan että vetelehditte typerien pelienne parissa! / Ngola ei ole typerä peli!... 2 Näkemiin
Mata Mata, nähdään taas! / Näkemiin Makoko! / No mitä se ennustaja sanoi? / Hohhoijaa! … 3 … se vaati minulta
3 sikaa, 5 vuohta, 10 kanaa ja 2000 dollaria. / Mitä?... Sehän on ryöstö! Huijausta! / Nyt tarvitaan virkistystä. Tulkaa
meille lasillisille. 4 Thomas, meillä on jano! Tuo kylmää vettä! / Ei, ei vettä! Minulle jäinen Coca Cola! 5 Lasissa? /
No ei! 6 Oho! 7 Anteeksi, setä. 8 Kohta… / Thomas, haepa pastori paikalle! 9 Sieltähän hän tuleekin!

1 Mitä tämä tarkoittaa? / Mitä te täällä teette? / Tahdomme nuo kakarat! 2 Mistähän syystä? / Ne ovat phaseurs*, varkaita
ja noitia! / (*Katulapsia) 3 … siitä pitäen, kun nuo ilmestyivät tänne, omaisuutta on kadonnut jäljettömiin… 4 Niin ja ihmiset
saavat vaikka mitä tauteja aivan ilman syytä! / Mitä? 5 Valetta! Me olemme orpoja… Lähdimme kotikylästämme levottomuuksien takia. / Kaupungissa / menimme Boyikassé-sedän luokse. Mutta hänellä ei ole rahaa elättää meitä, joten meidän
piti lähteä… 6 Teidän tautinne eivät ole meidän syytämme! / Valehtelija! Kolme ihmistä on kuollut malariaan ja lavantautiin
teidän takianne! 7 Tulkaapas tänne! / Täh? Minne? 8 Katso tarkkaan! Teidän malarianne ja lavantautinne johtuvat tästä!...

1 Veljet ja sisar, rauhaa taloon. / Samoin teille. 2 Pastorille selitetään syy kutsuun… / Kiitos, että ajattelitte minua. Poikanne palaa kotiin, mutta teidän on rukoiltava paljon sekä paastottava! / Ei pitkiä paastoja! Ne heikottavat! 3 Niin, ja
teidän on maksettava minulle kymmenesosa tuloistanne joka kuukausi. / Mitä? 4 Kymmenykset! Se on Raamatussa! /
Raamatussa?... Minä sentään olen veteraani… 5 Ja Mata Mata on työtön. Mistä tuloista me ne kymmenykset otamme?
/ Odottakaa, niin näette…. 6 … Tässa ovat seurakuntani uskovien kymmenykset. / Teiltä ei rahaa puutukaan! 7 Juuri
silloin… / Ottakaa ne kiinni! / Auttakaa! 8 Apua! / ?!

1 Meidän on taisteltava kaupunkimme terveellisyyden puolesta eikä syytellä turhaan lapsia! / Taitaa olla totta! 2. Tulkaapa lapset! Lähdetään Boyikassé-setänne luokse! 3 Tervehdys, oi Boyikassé! 4 Ei täällä ole tilaa! Meitä on tässä pikkutalossa jo seitsemän! 5 Boyikassé! Sukulaisesi ovat taas täällä! Luuletko sinä, Herran tähden, että minä olen joku Pelastusarmeija?! Olet jo monen kuukauden vuokran velkaa! 6 Hyvä rouva, minä olen virkamies! / Sen kun majoitut virastoosi!
7 Silloin… / Pastori! Missä te viivyitte?... Täällä on asiat kehnosti! / Ei hätää. Hän on seurakuntani diakonissa. 8 Rouva
diakonissa, olen seurakunnan pappi! / Entä sitten? 9 Tämä sakki muuttaakin sitten kirkkoon!

*Chief Mkwawa commited suicide in front of German colonialists,
That’s why suicide is considered a bravely thing in Hehe tribe
https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_Mkwawa

Theophil R Mnyavanu: Jännitystä ilmassa 1 Usko pois, Nyangeta, jos viimein antautuisit minulle, nauttisit siitä varmasti... Rakastan sinua hulluna! / He he hee, haloo! Jos todella rakastat minua, tanssi pöydällä! / Ha! Vai
pöydällä! Helppoa! Odotas vaan niin näet! 2 Jee! / Tanssaile...tanssi hitaasti...tanssaile! 3 Yht’äkkiä!!! / Voi ei,
ottakaa minut kiinni... / Voi eiii! 4 Häh? Hän otti itse kopin?! Tuuletin leikkasi pään tosi pahasti! / Häh? En tajua
mitään?! / Pois edestä! 5 Hmm... miksi lattia näyttää olevan niin lähellä?! Vai olenko yht’äkkiä lyhentynyt?!!! /
Ja mitä tekin siinä tölläätte?! Missä on naisseuralaiseni?! / Kutsukaa nopeasti ambulanssi!!! / Nainen säntäsi

ulos!!...Hyvät ihmiset, siirtykää taemmas...hän tulee kohti! 6 …minä kuolen, kuolen, apuaaa... / Nyangeta, odota,
mitä sinä juokset? Onko joku ongelma? 7 Pum! / Hä? 8 Säikähdys!! / Se olikin unta?! Herran kiitos, sillä...huh!!
/ Mutta naapurini Nyangeta on kyllä valloittanut sydämeni, tänään minun on pakko kertoa hänelle!! 9 …Hmm,
hän näyttää kiireiseltä, ehkä jätän sikseen? ...Ei!!! / Nyangeta, miten menee?  Ihan hyvin... Mitä asiaa, Mkunungu? / Haluaisin viedä sinut tänään ulos... Mitäs sanot beibi?! / Kuten haluat, ei minulla ole mitään sitä vastaan!

1 Jipii, jipiiiii....mahtavaa....hän suostui, hän suostui, hän suostui, hän suostui, voi tätä juhlaa....! 2 Samana
iltana / Hei kuski, heitäpä meidät ”Uusi TRM" -kuppilaan!! 3 Minullakin oli ennen melkein samanlainen auto.
/ Ha ha ha! Tämä auto on mieletön! Ulkoa päin auto, sisältä kuin polkupyörä! 4 Perillä ollaan! Tämäpä vasta
arvollemme sopiva paikka, vai mitä Nyangeta? / Joo 5 Mennään istumaan tuonne, pöytään joka on kattotuulettimen alla. Minulla on järkyttävän kuuma... / Häh? Taasko tuuletin?! / Hmmm...okei, mennään vaan! 6 Kuules
Nyangeta, minulla olisi asiaa...olisi yksi juttu... Minä kun pidän sinusta niin kovin, jos torjut minut niin saatan
vaikka hirttäytyä! Ja jos antaudut minulle, niin saat juoda ugiimbia sydämesi kyllyydestä! / Mitä? Että hirttäytyisit?! Mkunungu, oletko sinä Hehe? (Toim. huom. Päällikkö Mkwawa teki itsemurhan saksalaisten valloittajiensa edessä. Tämän tapauksen vuoksi Hehe-heimo pitää itsemurhaa sankarillisena tekona). Ja mitä ihmettä on
ugiimbi? / Joo, olen kotoisin Iringasta, päällikkö Mkwawan kotikylästä Kalengasta, ja siellä päin ugiimbi tarkoit-

taa viinaa. 7 Tarjoilija! Tuopa ugiimbiä! ha ha haa! / Ihan tosissaanko sinä pidät minusta? Voisitko ilahduttaa
minua tekemällä yhden jutun? / Joo, miksipä ei... / Nouse pöydälle tanssimaan jos osaat... / Mitä tarkoitat...?
En ymmärrä...tarkoitatko että... 8 Voi ei! ...pöytä, tuuletin, musiikki!!! Haluatko tappaa minut, nainen? Haluatko, että kuolen?! Nyt valkeni! / Mkunungu, mitä sinä nyt? En ymmärrä. Minähän vain vitsailin! ...mitä sinä...?
9 Eiiiiiiiiii.... / Hyvänen aika, onko hän riivattu? / ...Nyangeta, Nyangeta... Haluatko että kuolen? Voi Nyangeta,
haluat että kuolen!  Kuolema on kintereillä, täältä on päästävä! ..kunpa en olisi tullut turhan päiten pöydillä
tanssimaan... / Hyvät ihmiset, ottakaa hänet kiinni, hän on seonnut ja hirttäytyy, auttakaa... / Häh, mitähän...? 
Aina ei kannata odottaa että unet käyvät toteen... jotkut unet voivat olla hengenvaarallisia...Totta!! / Ha! tyyppi
vaan pakenee paikalta! Vai eikö hänellä ollut rahaa maksaa kaljoja, joten hän päätti teeskennellä seonnutta?
Tansanialaiset ovat yllätyksiä täynnä!!! / Loppu
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RUI TENREIRO:

JONAH SACK:

One day in 2007, I sat down with Mogorosi
“Gori” Motshumi at Park Station in Johannesburg. I’d seen a short comic he had done about
his life through the apartheid era and his life
with HIV. The story had an energy and dynamic
to it that I liked. I also loved its aesthetics, and
I saw a mysterious parallel with a Mozambican
artist I grew up reading – Sérgio Zimba. In my
encounter with Gori, I tried my best to convince
him to do a longer work about his life. I wanted to read more about it through his own voice.
I wondered if there was something specifically
African in the way comics were told and drawn
in Africa; something which would set them apart
from other comics, consciously or not. This nagging question has been at the root of my curiosity for African comics, and is a motivator for the
selections in this newspaper.
Recently my curiosity was revived further
when I came across the work of Philip Ndunguru, an artist from Tanzania. My excitement was
followed by an almost instant disappointment
– Philip was only 24 years old when he died in
1986. But from a very early age, Philip created
an important legacy of archetypal characters
like Kipepe, Lodi Lofa and Pimbi, which are used
as stock characters by Tanzanian artists even
nowadays. For me, Philip must be one of the
Africa greats. And yet, despite Tanzania being a
neighbouring country to my own homeland, I had
never heard of him. Such is the case for several African artists who operate in specific local
networks.
What surprised me the most was that several of the African comics were longer than I had
expected. The first part of Mogorosi’s book is
around 150 pages, with the other half to be published in the coming years. The extract published
in this issue of Kuti is a part of the story I first
saw in 2007. Some selections in this newspaper
are also parts of longer stories, such as Mongo Sisé’s Mokanda Illusion. You can learn more
about these comics and others via the appendix.

Michael Maqungo started making comics after
he discovered Robert Crumb in the library in
Benoni, a small town on the far outskirts of
Johannesburg. It’s the most unlikely place to find
underground comics – or any comics at all.
Michael’s situation seems like a more
extreme version of the situation of every comics reader and creator in South Africa. There is
a comics scene, but it’s a small one – tiny even
compared to the South African art world. So
each reader and writer feels like they occupy a
niche within a niche. They live on the edge of
the edge.
Bitterkomix is the big exception, and there
are a couple of publications that were inspired
by what Bitterkomix achieved. And there are
some projects which aim to create space for
comics creators and other small-scale publishers to meet one another and work together. For
example, Rui Tenreiro’s Carbon Copy Commodity
exhibition at the Bell Roberts gallery introduced
many Capetonians to the world of zines and
small-scale publications in Europe. Inspired by
that exhibition, Francis Burger and I co-curated the Independent Publishing Project, in which
we set up temporary workshops to facilitate the
creation of zines, comics, and other publications.
Meanwhile, The Chronic, an occasional newspaper published by Chimurenga, has published a
handful of comics from the rest of Africa.
It still feels like African comics readers and creators are scattered and isolated – Afri Kuti is a
great start at bridging the gaps.

Rui Tenreiro is a Mozambican comic book author of
‘Lanterns of Nedzu’ (2016) ‘Museum’ (2010), ‘The
Celebration’ (2008) and ‘The Ogre’ (2017, illustrated by Olle Forsslöf). He’s an illustrator for The New
Yorker, The New York Times and The Guardian, and
works as an art director in film. He previously edited
‘Uhlakanyana: an anthology of South African comics’, with Jonah Sack. He runs a pop-up shop making
kakigori – Japanese shaved ice.

Jonah Sack is an artist based in
Cape Town, South Africa. He
was born in Johannesburg
in 1978, and studied at the
University of the Witwatersrand and the Glasgow
School of Art. He works
in a variety of mediums,
including comics, artist’s
books, animation, painting, and sculpture. He
has had solo exhibitions in Johannesburg
and Cape Town, and
participated in group
shows in the United
States, United Kingdom, Denmark, Israel, and Japan.

BOOKS
Sani Djibo: Un Guerrier Dendi
(Niger) ISBN: 978-2-336-00226-2
/ Éditions L’Harmattan / In French /
A bittersweet chronicle of Sani’s
life in Niamey, narrated in episodes
which are realistic, poetic and
dreamlike, but never complacent.
Kham, Ruth Wairimu: Macho Ya Mji
(Kenya) ISBN: 978-9966960931
/ 1998 / Sasa Sema Publications
/ In Kiswahili / A blind beggar and
two orphaned street boys help the
police catch some criminals.
Shauri Kati: Lisa
(Tanzania) Publisher: BANTU
ENTERTAINMENT LTD ISBN: 9987
8845 4 8 / Bantu Entertainment
Ltd. / In Kiswahili / Based on a true
story, Lisa is the story of Shaka
and Dorice’s family struggles,
and the eventual birth of their
daughter Lisa. You can purchase
the book directly from the author
by contacting him (shauri.kati@
yahoo.com).

/ Sasa Sema Publications / In
Swahili / Manywele is a drama
about hypocrisy religion and
ethnicity, through the story of a
rastafarian man who is imprisoned
despite his innocence.
Sunday Ngakama & Sanna
Hukkanen: Karkuteillä (Tanzania /
Finland) ISBN 978-952-5898-24-8
/ 2012 / Artbox Irja / In Finnish /
Shida is a young boy who runs
away from home in search of a
better life in the big city but soon
faces unexpected challenges.
The Chronic (South Africa) - July
2014 and August 2016 Issues
http://chimurengachronic.co.za/
inprint/archive/
http://www.chimurenga.co.za/
product/chronic-august-2016
The Chronic is a quarterly gazette
published by Cape Town-based
publisher Chimurenga. Several
issues have highlighted graphic
storytelling and reportage,
including the August 2016 issue,
which “explores ideas around myth
science, science fiction and graphic
storytelling”.

Mogorosi Motshumi: The Initiation
- 360 Degrees - an autobiographic
- Part 1 (South Africa) ISBN: ISBN
978-0-9947013-0-5 / XLIBRIS / In
English / A cartoonist’s life journey
through the apartheid years and
life with HIV.

Christophe Cassiau-Haurie:
Comment peut on faire de la
BD en afrique 33 entretiens
pour comprendre / ISBN 9782296546646 / 2011 / Editions
L’Harmattan / In French /
Sums up thirty three interviews with
comic authors from fifteen nations.

Mongo Sisé: Mokanda Illusion: Les
aventures de Mata Mata et Pili Pili
(Congo Democratic Republic)
ISBN: 978-2-296-99397-6 /
Éditions L’Harmattan / In French /
Mata Mata and Pili Pili enrol on
a small and intense adventure to
collect a letter from Mata Mata’s
nephew Monzali, who lives in
Europe.

Christophe Cassiau-Haurie:
Dictionnaire de la bande dessinée
d’Afrique francophone / ISBN 9782336298986 / 2013 / Editions
L’Harmattan / In French /
First dictionary of african comics
from french speaking countries.
Features almost one thousand
authors, characters, albums,
series etc.

Koffi Roger N’Guessan: Mille
Mystères d’Afrique / Séductions
(Ivory Coast) ISBN: 978-2-33630165-5 / Éditions L’Harmattan
/ In French / A story in two
parts — a long narrative on one
side, the amorous adventures
of Anaïs who is attempting to
attract a surgeon avoiding all the
pitfalls of contemporary urban
love (Séductions); and several
mysterious and disturbing short
stories in a paradoxical Africa
caught between modernity and
tradition (Mille Mystères d’Afrique).

Christophe Cassiau-Haurie &
Christophe Meunier: Cinquante
années de bandes dessinées en
Afrique francophone / ISBN 9782-296-13654-0 / 2010 / Editions
L’Harmattan / In French /
The fifty years of French speaking
African comics told by two
specialists on the subject in this
highly illustrated book.

Tuf: Manywele (Kenya)
ISBN: 978-9966960948 / 1998

Anton Kannemeyer & Conrad
Botes: The Big Bad Bitterkomix
Handbook / 978-1770093034 /
2008 / Jacana Media / Essential
chronicle, catalogue, and visual
cornucopia of the work of the
Bitterkomix artists and creators.

ARTICLES
Massimo Repetti: African
Wave, Specificity and
cosmopolitanism Published in
African Arts, Vol. 40, No. 2 (Summer
2007 / UCLA James S. Coleman
African Studies Center) / In
English /
http://www.jstor.org/
stable/20447826
Jigal Beez: Winners, Cheats,
and Witches: East African Soccer
Cartoons Published in International
Journal of Comic Art (Spring
2006) / In English / http://goo.
gl/03nUkO
Tintin and the Interruptions
of Congolese Comics (Chapter
3) Published in the book: Images
and Empires, Visuality in Colonial
and Postcolonial Africa (edited
by Paul S. Landau, Deborah D.
Kaspin) ISBN: 978-0520229495
/ University of California Press /
In English
Christophe Cassiau-Haurie:
African comic books and France:
The South African exception
In French: http://www.africultures.
com/php/?nav=article&no=7207
In English: http://www.
africultures.com/php/index.
php?nav=article&no=7215
Christophe Cassiau-Haurie:
L’Afrique du sud, un 9éme art en
noir et blanc…
http://www.africultures.com/php/
index.php?nav=article&no=10008
Jelle Hugaerts: Bitterkomix
Article published in Kuti#5 (2007)
/ In English
Jimoh Ganiyu: The Change We
Need. *An Exhibition Brochure
featuring Scholarly Essays by
African Cartoon Scholars on African
Cartooning. African Studies Centre
ISBN: 978-0-692-53476-2 /
Michigan State University, USA
Jimoh Ganiyu: I Voted Only for
the Head Too – Visual Satire and
Democratic Governance in Africa.
International Journal of Comic Art
Vol. 16, No. 1, Spring 2014
ISBN: 1531-6793
Jimoh Ganiyu: No Laughing
Matter – Editorial Cartoons and The
Nigerian Democratisation Process,
Essays in History, Volume 9, 2013,
A journal of the students’ historical
society of Nigeria ISSN: 1115-2192
/ University of Lagos

