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OCX er en internasjonal tegneseriefestival som 
viser fram ny, spennende og viktig tegneseriekunst 
fra Norge og resten av verden. I løpet av festivalen 
kan du møte internasjonale tegneserieskapere 
gjennom intervjuer, utstillinger, fest, signeringer, 
glitter & glam. Lørdag 14. juni har vi åpen markeds-
plass på Schous plass, hvor det blir et yrende liv 
og mulighet til å sikre seg både gamle og rykende 
ferske tegneserieskatter.

Velkommen
til oslo comics

expo 2014!

Sponsorer og samarbeidspartnere:

12. - 14. juni
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Peter Bagge
Lørdag 14. juni kl. 18.30

Peter Bagge er en av de 
mest kjente serieskaperne 
fra den andre bølgen av 
amerikanske alternative/un-
dergrunnsserier. Han startet 
karrieren tidlig på 80-tallet, 
blant annet  som bidrags-
yter og senere redaktør for 
Robert Crumbs antologi 
Weirdo, etterfulgt av sitt 
eget månedsblad Neat Stuff 
for Fantagraphics. Bagge 
har en enorm produksjon, 
som spenner fra slapstick, 
personlige utleveringer, sati-

riske generasjonsskildringer, 
skrudde versjoner av Marvels 
superhelter,  postapokalyp-
tiske overlevelseshistorier 
og virtual reality. Han har en 
særs god evne til å beskrive 
gjenkjennelige arketyper 
og menneskelige svakhe-
ter, som kombinert med en 
karikert, energisk, tegnefil-
minspirert tegnestil skaper 
et umiskjennelig «Baggesk» 
univers. Hans største og mest 
kjente verk er den såpeope-
ra-lignende serien Hate, en 

skildring av hvit middelklasse-
ungdoms halvhjertede søken 
etter innhold og mening, 
personifisert i latsabben 
Buddy Bradley (alternative 
90-tallsseriers midtside-
gutt) og «vennene» hans. Få 
tegneserier har hatt like stor 
betydning for Oslos musikk- 
og tegneseriemiljø som nett-
opp Hate, så når Bagge nå 
gjester OCX for første gang, 
har besøket også et preg av 
en hjemkomst.
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Pat Mills

Pat Mills er en leven-
de legende innen britiske 
tegneserier. Som redaktør 
grunnla han de toneangi-
vende britiske antologiene 
Battle Picture Weekly (1975) 
og Action (1976), før han i 
1977 skapte den viktigste 
britiske tegneserieinstitusjo-
nen av dem alle: 2000AD. 
For 2000AD skapte og skrev 
Mills serier som ABC War-
riors, Nemesis the Warlock 
og Sláine, og han var også 
involvert i tilblivelsen av John 
Wagners Judge Dredd, som 

raskt ble bladets ikoniske 
frontfigur. I 1988 bidro han til 
oppstarten av den kortlevde, 
men innflytelsesrike britiske 
antologien Crisis, og omtrent 
samtidig skapte han sammen 
med Kevin O’Neill sin mest 
kjente amerikanske serie 
Marshal Law. I 1991 startet 
han antologien Toxic!
 Mills’ karriere kan leses 
som et utviklingskart over 
britiske tegneserier fra 
1970-tallet og frem til i dag: 
Han har skrevet alt fra brutalt 
enkle serier om morderiske 

dyr – som den Haisom-
mer-inspirerte Hook Jaw og 
Shako, som handler om «the 
only bear on the CIA death 
list!» – til den stadig mer 
komplekse Sláine og den nye 
American Reaper. Samti-
dig har han hele tiden vært 
sentral i å etablere fruktbare 
arenaer for andre britiske 
tegneserieskapere. På OCX 
kan du høre Mills fortelle his-
torier fra en usedvanlig lang, 
mangslungen og innholdsrik 
karriere innen vestlige tegne-
serier.

Lørdag 14. juni kl. 17.30
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Brecht Evens er en belgisk 
tegneserieskaper og illustra-
tør som for et internasjonalt 
publikum er best kjent for 
sine kritikerroste bøker The 
Wrong Place og The Making 
Of – hvorav førstnevnte i 
disse dager er aktuell i norsk 
oversettelse under tittelen 
På feil sted. Begge bøkene 
tematiserer sosiale roller og 
mellommenneskelig kom-
munikasjon, og The Wrong 
Place ble nominert til en 

Eisner Award da den ble gitt 
ut på engelsk i 2012. 
 Det mest slående med 
Evens’ tegneserier er hans 
særegne visuelle uttrykk. 
Historisk sett er tegneserien 
en kunstform som hviler på 
tegning og en prominent 
bruk av konturlinjer, noe 
som ikke minst gjenspeiles 
i nettopp det norske ordet 
«tegneserier». Evens arbeider 
imidlertid hovedsakelig med 
akvarellmaling, og nyttegjør 

seg av en imponerende bred 
og nyanserik fargepallett. Det 
at han baserer sitt uttrykk på 
fargeflater snarere enn stre-
ker, påvirker også hvordan 
han forteller historier; i Evens’ 
arbeider finnes det ingen tra-
disjonelle tegneserieruter. Og 
det er nettopp disse utsøkt 
fargelagte lag-på-lag-kompo-
sjonene som gjør ham til en 
av Europas mest spennende 
og innovative unge tegne-
serieskapere.

Brecht Evens
Lørdag 14. juni kl. 16.30
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Brecht
Vandenbroucke

Lørdag 14. juni kl. 16.30

OCX gjestes i år av intet min-
dre enn to fremadstormende 
belgiske tegneserieskapere 
ved navn Brecht. Den alfa-
betiske nummer to av disse 
er Brecht Vandenbroucke, 
som i likhet med sin navne-
bror Evens kjennetegnes 
av malte serier som henter 
inspirasjon fra kilder utenfor 
tegneserieverdenen. I sterke 
og lystige farger skildrer 
Vandenbrouckes serier alt fra 
apokalypsen til samtidskunst 
og dagliglivets absurditeter. 

Vandenbrouckes tilnærming 
kjennetegnes av en utpre-
get leken sensibilitet, som 
gjør ham istand til å blande 
populærkultur og finkultur 
på en uanstrengt og utsøkt 
tiltalende måte. 
 Dette kommer ikke minst 
til uttrykk i den internasjonalt 
hyllede boka White Cube, 
som tidligere i år ble utgitt på 
norsk av No Comprendo. Her 
følger vi to rosa tvillinger som 
har satt seg fore å prøve å 
forstå seg på moderne kunst, 

og de to går både kreativt og 
destruktivt til verks i sin dia-
log med kunstverkene. White 
Cube er et sjeldent godt  ek-
sempel på tegneseriemediet 
som en møteplass for ulike 
grafiske uttrykk og visuelle 
språk, og boka er en ypperlig 
introduksjon til en tegneserie-
skaper som  nevner populær-
kultur, surrealisme, fremmed-
gjøring og død blant sine 
fremste inspirasjonskilder.
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Olivia Vieweg ville opp-
rinnelig bli mangategner, 
men da hun studerte visuell 
kommunikasjon på Bau-
haus-Universitetet i Weimar 
ble hun kjent med et stort 
spekter av uttrykksformer og 
teknikker. Hun tok avstand 
fra den konforme perfeksjo-
nismen som er utbredt blant 
mangategnere, og begynte å 
tegne mer skisseaktig og fritt. 
Avslutningsprosjektet hen-
nes, den kritikerroste grafiske 

zombie-romanen Endzeit, 
førte til et lukrativt oppdrag 
fra Suhrkamp Verlag – å lage 
en adapsjon av en bok hun 
kunne velge selv.  I Huck Finn 
flyttet hun handlingen i Mark 
Twains litterære klassiker til 
nåtidens østlige Tyskland og 
et univers som viser stilmes-
sig slektskap med japansk 
tegnefilm.
 Olivia Vieweg overskrider 
tilsynelatende både stilistiske 
og sjangermessige grenser 

uten problemer. Hun har 
laget dusinvis av mangafor-
tellinger for antologier, laget 
tegneserier av tekstene til 
det tyske folkmetalbandet 
Subway to Sally, og startet 
den populære kattetegnese-
rien Warum Katzen besser 
sind als Männer. Våren 2014 
ga hun ut Antoinette kehrt 
zurück, som handler om en 
ung kvinne bosatt i USA som 
på uventet vis blir konfrontert 
med sin tyske fortid. 

Olivia Vieweg
Lørdag 14. juni kl. 14.30
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Sascha Hommer

Sascha Hommer er en tysk 
illustratør og tegneserieteg-
ner bosatt i Hamburg. Han 
er utdannet fra  Hochschule 
für Angewandte Wissen-
schaften, hvor han studerte 
illustrasjon, har en rekke 
utgivelser utgivelser bak seg, 
og er også en av initiativta-
kerne bak tegneserieantologi-
en Orang. Bladet inneholder 
internasjonale gjestebidrag 
og utgis på forlaget Ki-
kipost, som Hommer grunnla 
sammen med Arne Bellstorf. 

Det har dannet seg en fast 
kjerne av tegnere rundt 
Orang, som har gitt Hamburg 
et av de mest interessante 
og aktive tegneseriemiljø-
ene i Tyskland. Hommer er 
også avistegner, og stripen 
Im Museum, laget sammen 
med Jan-Frederik Bandel, 
trykkes daglig i Frankfurter 
Rundschau.

I et intervju sier Hommer: 
«Tapere er alltid interes-
sante, for folk liker å lese at 

andre har det dårlig. Det var 
tilfellet allerede hos Charlie 
Brown».  Med sine melan-
kolske historier retter han 
leserens øyne mot de som er 
annerledes og sjelden blir tatt 
på alvor. Hommers tegne- 
og fortellerstil underbygger 
den særegne atmosfæren i 
tegneseriene hans. Han er en 
mester i å skape en rolig og 
subtil stemning som formid-
ler essensen i fortellingene 
hans på en imponerende og 
minneverdig måte.

Lørdag 14. juni kl. 14.30
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Krüger & Krogh

Krüger & Krogh er noe så 
unikt som et helt nytt norsk 
albumprosjekt, og ambisjo-
nene er ikke lave. Bakmen-
nene Ronald Kabíçek, Endre 
Skandfer og Bjarte Agdestein 
vil gjenskape Oslo anno 
1964 ned til minste detalj. Alt 
fra bilmodeller, klesmote og 
språklig sjargong til bybildet 
med arkitektur og skilting, er 
ivaretatt med kjærlig per-
tentlighet. Her er det ikke 
så rent lite researcharbeid 

som er lagt ned i prosjektet. 
Alle de tre bakmennene har 
lang erfaring med animasjon 
såvel som tegneserier og 
illustrasjon, noe som kanskje 
gir en litt annen innfallsvinkel 
enn mange andre norske 
serieskapere. 
 Nå er de aktuelle med 
første album om Krüger & 
Krogh, som har fått tittelen 
Brennpunkt: Oslo, og kom-
mer til OCX for å fortelle om 
prosjektet.

Lørdag 14. juni kl. 11.00
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Endre Skandfer vokste opp 
i Harstad med bokhyllene 
fulle av Tintin, Asterix, Sprint, 
Linda og Valentin, Lucky 
Luke, Viggo og andre serier. 
Han tegnet hele oppveksten 
og drømte om å bli serieska-
per, og utdannet seg innen 
film og animasjon fra Lille-
hammer og Volda. Skandfer 
flyttet til Oslo i 2000, og 
har siden jobbet med film, 
animasjon, spill, illustrasjon 
og animasjon. I albumet 
Brennpunkt: Oslo har han 
hatt hovedansvar for manus 
og layout. Dette er hans 
debut som serieskaper. 
 Ved siden av Krüger & 
Krogh utvikler han blant annet 
barnebokuniverset Dunderly, 
og er partner i animasjonssel-
skapet Fabelfjord AS. 

Bjarte Agdestein vokste 
opp på Halsnøy i Sunn-
hordland, og har utdanning i 
grafisk design og animasjon 
fra Bergen og Volda. Han 
har bodd og arbeidet i Oslo 
siden 2000, og har arbeidet 
mesteparten av tida innen 
animasjonsbransjen. De 
siste åra har hovudfokuset 
ligget på tegneserieprosjek-
tet Krüger & Krogh. Bjarte 
har tegnet første album i 
serien; Brennpunkt Oslo. 
Dette har han gjort basert 
på manus og layout, gad-
get-design, 3D-genererte 
bilder av Oslo-bebyggelse, 
og annet viktig arbeid utført 
av Ronald Kabíçek og Endre 
Skandfer. Bjarte har mange 
inspirasjonskilder, og nevner 
Jacovitti, Franquin, Uderzo, 
Curt Swan, samt et knippe 
Mad-tegnere blant dem som 
har gjort størst inntrykk på 
ham.

Ronald Kabíçek er opp-
vokst i Indre Østfold, men ho-
vedstadens tegneseriebutik-
ker ble hyppig frekventert på 
bekostning av landsbygdas 
idyll. Interessen for tegnese-
rier har vedvart inn i voksen 
alder, men det var anima-
sjonsfilm som ble karrierevei-
en, og han har jobbet ved en 
rekke produksjonsselskaper 
innen animasjon og reklame. 
I dag arbeider Kabíçek som 
regissør og motion designer 
hos Hyper AS i Oslo.
 I tegneserieprosjektet 
Krüger & Krogh har han i ho-
vedsak jobbet med konsep-
tutvikling, research, design, 
manus og dialog. Hans teft 
for tekniske innretninger og 
hans bakgrunn som modell-
bygger har kommet godt 
med i utformingen av seriens 
visuelle stil.
 Albumet Brennpunkt: Oslo 
er hans tegneseriedebut.

Fra venstre: Endre Skandfer, Bjarte Agdestein og Ronald Kabíçek. Foto: Magnhild Winsnes.
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Ida Neverdahl er det største 
stjerneskuddet norske teg-
neserier har sett siden Mads 
Eriksen dukket opp som en 
ferdigutviklet tegneserieska-
per med serien Gnom. Som 
et barn av sin tid har Never-
dahl først og fremst utviklet 
sitt håndverk på ulike fora på 
internett, hvilket innebærer at 
hun ikke først og fremst har 

orientert seg mot en norsk 
tegneserieoffentlighet. For 
eksempel vil de som var til-
stede på OCX i fjor huske at 
Scott McCloud i sitt foredrag 
om digitale tegneserier trakk 
fram serien Like an Artist av 
nettopp unge Neverdahl for å 
illustrere behovet for å tenke 
på siden av de tradisjonelle 
oppfatningene av hva en teg-

neserie er og bør være. Og 
da McCloud hentet opphavs-
kvinnen opp på scenen for å 
fremføre serien sin live, fikk 
hun samtidig sin OCX-debut.
 I fjor utga Neverdahl sin 
første bok, Moskva, hvor hun 
sammen med Øystein Runde 
tegner og forteller om deres 
felles tur til Russlands største 
tegneseriefestival Kommissia. 

Ida Neverdahl
Lørdag 14. juni kl. 13.00
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årets forlag: 
Galago
Lørdag 14. juni kl. 15.30

Galago har i 35 år vært et 
samlingspunkt for satire- og 
alternativserier i Sverige. I an-
tologien Galago, som er blitt 
gitt ut fire ganger i året helt 
siden 1980, har generasjoner 
på generasjoner av svenske 
serieskapere publisert sine 
første verk. Galago gir også 
ut bøker av svenske serie-
skapere som Liv Strömquist, 
Sara Granér, Henrik Broman-
der og Simon Gärdenfors, 

samt store utenlandske navn 
som Marjane Satrapi, Joe 
Sacco og Alison Bechdel. 

Siden midten av 2000-tal-
let har Galago bedrevet en 
aktiv kvoteringspolitikk, og 
minst halvparten av forlagets 
utgivelser skal, i likhet med 
innholdet i antologien, være 
laget av kvinner. Dette har 
vært både en følge av og en 
bidragende årsak til den store 

bølgen av feministiske og 
venstrepolitiske serier som 
har skyllet over Sverige de 
siste årene. 

I dag gir Galago ut 10-12 
bøker i året ved siden antolo-
gien Galago. De sprer satire, 
humor og forlagspropaganda 
på sin Facebookside med 
drøyt 15 000 følgere, og dri-
ver Sveriges største litterære 
podcast Flumskolan.
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Mats Jonsson

Mats Jonsson er en 
svensk tegneserieskaper 
som arbeider som forlegger 
og redaktør i Galago, som 
gjennom flere tiår har vært 
broderfolkets viktigste teg-
neserieforlag. Jonsson lager 
selvbiografiske tegneserier av 
det som etter hvert har blitt 
kjent som klassisk svensk 
støpning, og blant hans utgi-
velser finner vi Hey Princess, 
oppfølgeren Mats kamp og 
oppvekstskildringen Pojken i 

skogen. Selv om det er sist-
nevnte som har vunnet flest 
priser, er det fortsatt Hey 
Princess som er Jonssons 
best kjente og mest leste 
utgivelse – både i Sverige og 
verden forøvrig.

I den både selvbiografiske og 
selvutleverende boka forteller 
Jonsson historien om hvordan 
han flyttet til Stockholm på 
90-tallet. Det er en historie 
om kjærlighet, indiepop og 

en hel del mindre flatterende 
aspekter ved den menneske-
lige erfaring, og dermed har 
den også blitt stående som 
et av de fremste svenske 
generasjonsportrettene om 
90-tallet. Jonssons enkle og 
umiddelbart gjenkjennelige 
svarthvitt-tegninger gir fortel-
lingen et kledelig angstpreget 
tilsnitt, og det blir interessant 
å se hvordan dette preget 
ivaretas, når Hey Princess nå 
blir spillefilm. 

Lørdag 14. juni kl. 15.30
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Nanna Johansson

Nanna Johansson er en 
svensk serietegner, skribent, 
blogger og radiovert. Hun 
er bosatt i Malmø, der hun 
studerte ved Serieskolen fra 
2007 til 2009. Hun har gitt 
ut albumene Fulheten og Mig 
blir du snart kär i på Kolik 
forlag, og Välkommen till din 
psykos og Hur man botar en 

feminist på Galago. I løpet av 
2013 ga hun også ut en serie 
e-noveller på MIX forlag. 

Johansson lager serier som 
typisk handler om egoisme, 
feminisme, politikk og stygge, 
men søte dyr. Hun har vært 
radiostemme i programmet 
Tanksmedjan og Pang Prego 

på svensk P3, og er om 
dagen aktuell med podcasten 
Lilla Drevet i samarbeid med 
Aftonbladet Kultur. Hun har, 
gjennom både serier, blog-
ging og radio blitt en sterk, 
smart og rasende morsom 
stemme i den svenske sam-
funnsdebatten.

Lørdag 14. juni kl. 15.30
30
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Joanna Hellgren

Joanna Hellgren er en 
svensk tegneserieskaper, 
illustratør og grafisk desig-
ner. Hun er for tiden bosatt i 
Stockholm. Hun har bachelor 
i grafisk design fra Konstfack, 
hvor hun ble uteksaminert 
i 2004. Etter utdanningen 
flyttet hun til Paris, hvor hun 
begynte arbeidet med sin 
første bok Min nattbror/Mon 
frère nocturne, som ble gitt ut 

på det franske forlaget Édition 
Cambourakis i 2008. Den ble 
utnevnt som en av årets beste 
franske bøker på tegneserie-
festivalen i Angoulême, og ble 
gitt ut på svensk av Galago 
våren 2014.
 Hellgren er imidlertid mest 
kjent for sin albumserie Fran-
ces som handler om en ung 
jente som mister faren sin og 
må flytte inn hos sin tante. 

Den første boken i serien 
kom ut i Frankrike i 2008, 
og i Sverige i 2009. Den ble 
nominert til prisen Artémisia i 
Angoulême i 2009. I ettertid 
har to nye bøker i serien om 
Frances kommet ut i Sverige, 
henholdsvis Frances del 2 
i 2010 og Frances del 3 i 
2012, begge på Galago.

Lørdag 14. juni kl. 15.30
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David Liljemark

David Liljemark er tegne-
serieskaper, forfatter, illus-
tratør, filmskaper og musiker 
bosatt i Stockholm. Han 
debuterte i bokform i 1996 
med Inte ett rätt på forlaget 
Optimal Press og har siden 
bidratt i en rekke antologi-
er på det samme forlaget. 
Han begynte sin karriere på 
80-tallet med å tegne og gi ut 
en rekke fanziner, og ble, opp 
gjennom tiårene som fulgte, 
publisert i en rekke aviser og 

blader, som Galago, Svenske 
MAD og Dagens Nyheter for 
å nevne bare et lite utvalg. 
Han er senest aktuell med 
boken Boltzius vol. 2, en 
utgivelse hvor han komplet-
terer og viderefører undersø-
kelsene han foretar i Boltzius 
(2009), om helbredelsespre-
dikanten F.A. Boltzius; en 
relgiøs fanatiker fra Värmland 
som virket i Sverige og Norge 
på slutten av 1800- og star-
ten av 1900-tallet.

Liljemark har en stor bredde 
i sine uttrykk, og kombine-
rer ofte en rund og varm 
tegnestil med mørk humor 
og beksvarte tema. Liljemark 
har også et nært forhold til 
musikk. Han spiller selv, og 
har blant annet bidratt med 
grafisk arbeid for det svenske 
rockebandet The Soundtrack 
of our Lives.

Lørdag 14. juni kl. 15.30
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håvard s. johansen

Håvard S. Johansen er en 
norsk serieskaper, forfat-
ter og illustratør, som har 
utdanning fra Einar Granum 
Kunstskole og Joe Kubert 
School of Cartoon and 
Graphic Art. Gjennom sin 
karriere som tegneserieska-
per har han bidratt i en rekke 
norske antologier, og i 2000 
var han med på å starte opp 

Pokus Forlag, som en periode 
egenhendig utgjorde den 
nordnorske tegneserieunder-
grunnen. Sammen John S. 
Jamtli ga han i 2009 ut boka 
Anunnaki, og sammen med 
Levi Henriksen og Øystein 
Stene laget han så stop. rec. 
ffwd. (2010). Ved siden av 
å lage tegneserier arbeider 
Johansen som storyboardteg-

ner, og blant filmene han har 
jobbet på finner vi André Øv-
redals internasjonalt hyllede 
mockumentary Trolljegeren 
fra 2010. 
 Johansen var med på å 
starte OCX i 2007, og når 
han i år vender tilbake som 
gjest er det med sin etter-
lengtede nye bok Stumtjener 
under armen. 

Lørdag 14. juni kl. 11.45
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Går det an å tegne med en 
saks? Hva skjer når Kari be-
gynner å gro skjegg? Hvorfor 
visner noen vennskap hen? 
Alle disse, og flere andre, er 
spørsmål Anna Fiske tar 
opp i bøkene sine. Med sin 
umiddelbart gjenkjennelige 
strek, står Fiske bak en impo-
nerende liste av utgivelser av 
tegneseriealbum, billedbøker 
og faktabøker. Og opp gjen-
nom årene har hun høstet 
stor anerkjennelse for arbei-

det sitt i form av flerfoldige 
priser, blant annet fra Årets 
vakreste bøker og Visuelt.
 Barn vil nok kjenne igjen 
Farmor og den noe distré 
puddelen Palle, som begge 
dukker opp i flerfoldige 
numre av barnebladet Rabbel 
og i egne utgivelser. Fiske 
har illustrert og laget en rekke 
billedbøker for barn, men til 
tross for den fargerike og 
barnlige stilen har hun også 
gitt ut tegneseriealbum med 

mer voksen tematikk, som 
i Forvandlingen, Danse på 
teppet og Snakke med dyr. I 
samarbeid med Leser søker 
bok har hun gitt ut Følel-
sesbiblioteket, en bokserie 
som tar for seg kompliserte 
følelser på en enkel måte.
 Fiske kommer til OCX for 
å snakke om alt dette, men 
kanskje først og fremst sin 
nye, kritikerroste voksenbok 
Gruppa.

Anna Fiske
Lørdag 14. juni kl. 13.45
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mould map
Fredag 13. juni kl. 19.00

Da første nummer av den bri-
tiske antologien Mould Map 
ble lansert i 2010, fremstod 
den som nok en utgivelse 
inspirert av det Providence, 
Rhode Island-baserte tegne-
seriekollektivet Fort Thunder 
og Sammy Harkhams anto-
logi Kramers Ergot. Med det 
intenst neonfargesprakende 
andrenummeret tok bladet 
steget ut av inspirasjonskilde-
nes skygge, med en utgivelse 
som representerte Europa 

i vel så stor grad som den 
angloamerikanske tegneserie-
tradisjonen.
 Etter en nervepirrende 
Kickstarter-kampanje på 
tampen av fjoråret, lanserte 
Landfill i januar i år sin hittil 
mest påkostede og impone-
rende utgivelse Mould Map 
3. Denne tredje utgaven er en 
tegneserieantologi som har 
form av et glassert motema-
gasin; et trykketeknisk utsøkt 
objekt fylt med tegneserier fra 

begge sider av Atlanterhavet. 
Tegneserieskaperne som står 
bak MM3 er alle særegne og 
utpreget visuelle stilister, men 
de forenes av antologiens 
misjon om å presentere teg-
neserier om fremtiden, som 
styrer unna samtidens løpske 
fascinasjon for dystopien. Re-
sultatet er en utgivelse som 
tar pulsen på tegneserieme-
diet på en måte som ingen 
antologi har gjort siden femte 
utave av Kramers Ergot.

30



Leon Sadler

Hugh Frost

Hugh Frost er en britisk 
tegneserieskaper og redaktør 
som driver det lille forlaget 
Landfill Editions fra Stock-
holm. Landfill spesialiserer 
seg på eksperimentelle og 
nyskapende arbeider som ut-
fordrer etablerte oppfatninger 
om hva tegneserier skal være 
og hvordan de skal presen-
teres, og utgir like gjerne 

silkeskjerf som tegneseriehef-
ter. Siden utgivelsen av den 
første utgaven av antologien 
Mould Map i 2010, har Land-
fill markert seg som en av de 
aller mest spennende og inn-
flytelsesrike aktørene på den 
britiske tegneseriescenen, 
som forlaget trass sin base i 
Stockholm likevel må regnes 
inn under. 

Som redaktør og kurator for 
Landfill har Frost demonstrert 
en imponerende evne til å 
analysere tegneseriemediets 
tilstand og stake ut veien mot 
fremtiden. Og med Mould 
Map 3 står han bak et av 
tiårets viktigste internasjonale 
antologier.

Leon Sadler er en britisk 
tegneserieskaper basert i the 
Midlands, hvor han sammen 
med Jonathan Chandler og 
sin bror Stefan utgjør en liten, 
men forbløffende vital del av 
den britiske tegneseriesce-
nen. Sadler publiserer de 
fleste av sine serier gjen-
nom mikroforlaget Famicom 
Express, som også utgir 
arbeider av hans to kumpaner. 
De tre forenes av en løs og 
selvbevisst estetikk som an-

griper tegneseriemediet med 
en kaotisk sensibilitet som 
har mye til felles med Gary 
Panters utforskning av mediet. 
Det lettest tilgjengelige ek-
semplet på dette samarbeidet 
finnes i boka DNA Failure: 
British Weapon Comics utgitt 
av det amerikanske feinsch-
meckerforlaget PictureBox.
 Leon Sadlers arbeider 
preges av en rastløs energi 
som gjør ham vanskelig å 
plassere i det tradisjonelle 

tegneserielandskapet. Teg-
neseriene hans er fortellende 
og figurative, og samtidig 
er de preget av en nærmest 
samtidskunst-lignende dis-
tanse og konseptualitet. Det 
er nærmest umulig å dedu-
sere tankegangen bak Leon 
Sadlers tegneserier, og det er 
nettopp dette som gjør dem 
så fascinerende.
 Sadler gjester OCX som 
en del av Mould Map-delega-
sjonen. 

Fredag 13. juni kl. 19.00

Fredag 13. juni kl. 19.00

31



SMUSS
Lørdag 14. juni kl. 12.30

Sex selger. Aldri før har vi 
vært omgitt av så mye sex. I 
aviser, reklame og i samfun-
net generelt er det et enormt 
fokus på sex og på kropp. 
Derfor er det vanskelig å lage 
historier med dette tema som 
føles ekte. Historier og bilder 
som ikke allerede er formidlet 
til det kjedsommelige.
 Redaktørene bak Smuss 
har utfordret norske tegne-
serieskapere til å ta utgangs-
punkt i dette temaet nettopp 
fordi det er så vanskelig å få 
til. I denne antologien har de 
villet vise den høye kvaliteten 

som finnes i tegneseriemil-
jøet i Norge, og de var også 
nysgjerrige på hvordan den 
enkelte bidragsyter ville løse 
oppgaven. Ville tematikken 
utfordre tegneserieskaperens 
egen stil og fortellermåte?
 Bidragsytere er valgt ut 
fra tanken om at redaktørene 
ville presentere bredde og 
variasjon. Men felles for alle 
bidragene er at de behandler 
det fine, flaue og merkelige 
med sex. Her kan du blant 
annet lese om den første 
forelskelsen, bibliotekarens 
erotiske fantasier, robotens 

besøk på bordell og sjøman-
nens eskapader. Resultatet 
er en vakker, var, morsom 
og høyst utradisjonell norsk 
tegneserieutgivelse.
 Bidragsytere i Smuss er 
Anders Nordmo Kvammen, 
Frøydis Sollid Simonsen,  
Andrew Page, Berliac,  
Esben S. Titland, Inga Sætre,  
Espen Friberg, Flu Hartberg, 
Fredrik Rysjedal, Ida Larmo, 
Inger Zivana Milutinovic  
Torvund, Lars Fiske, Martin 
Ernstsen, Lene Ask, Sigbjørn 
Lilleeng, Sindre Goksøyr,  
Tim Tufs og Tor Ærlig.
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Lene Ask

Lene Ask har høstet mye 
oppmerksomhet og flere 
priser for sine tegneseriero-
maner etter at hun debuterte 
som serieskaper med Hitler, 
Jesus og farfar i 2006. Boka 
er en selvbiografisk historie 
om da hun reiste til Berlin på 
kunstnerstipend. Ask har en 
bestefar som var tysk soldat 
under krigen og bestemmer 
seg for å finne ham. Dette 
bringer tankene hennes 
tilbake til hennes oppvekst i 
bibelbeltet.  Med dette som 
utgangspunkt problematise-

rer hun temaer som religion, 
identitet og seksualitet. 

Med oppfølgeren Da jeg red-
det verden fra 2009 er Ask 
igjen på reise. Denne gangen 
går turen til Tanzania, på opp-
drag fra Norad. Oppdraget 
var å skildre barn og kvinners 
levekår, og resultatet var sju 
små historier i tegneseriefor-
mat. Dette bygger Ask videre 
på i sitt eget bokprosjekt der 
hun forteller flere historier og 
reflekterer rundt sitt opphold 
i Tanzania. 

I sin seneste serieroman gikk 
Lene Ask bort fra det selv-
biografiske. I Neste gang blir 
alt ting riktig (2012) forteller 
Ask historien om biblioteka-
ren Marit. Hun viser igjen sin 
evne til å skildre mennesker 
og relasjoner på en troverdig 
måte og som tidligere bruker 
hun hverdagslige episoder 
som springbrett for å utforske 
eksistensielle temaer.

I år er Ask aktuell som 
bidragsyter og redaktør for 
antologien Smuss.

Lørdag 14. juni kl. 12.30
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FRØYDIS 
SOLLID SIMONSEN

Det er ikke uvanlig at prosa-
forfattere befatter seg med 
tegneserier, men at en ung 
norsk forfatterspire debuterer 
med en kritikerrost prosaro-
man og deretter gir seg i kast 
med en tegneserieutdannelse 
tilhører like fullt sjeldenhetene. 
Likevel er det dette som er 
Frøydis Sollid Simonsens 
bakgrunn. I 2013 utga hun 
romanen Hver morgen kryper 

jeg opp fra havet på Gylden-
dal, og i dag er hun elev ved 
Serieskolan i Malmø, hvor 
hun arbeider med mange små 
tegneserier, én tegneseriero-
man og en tegneserieutstil-
ling om universet. 

Og som seg hør og bør for en 
elev ved en tegneserieskole, 
utforsker hun flere ulike stilut-
trykk og fortellerteknikker.

Ved siden av studiene er 
Frøydis Sollid Simonsen fort-
satt aktiv som prosaforfatter, 
og i skrivende stund arbeider 
hun med en boksingel som 
skal utgis på Flamme Forlag. 

Hun gjester OCX i forbindel-
se med sitt bidrag i antologi-
en Smuss. 

Lørdag 14. juni kl. 12.30
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Esben S. Titland

Esben S. Titland er en norsk 
tegneserieskaper og illus-
tratør, som er kjent for sine 
egenutgitte tegneseriehefter 
og sitt designarbeid for band 
som Haust og Okkultokrati. 
Titland utga sine første hefter 
i 2007, og har siden publisert 
tegneserier i en rekke ulike 
fanziner, hefteutgivelser og 
antologier. Blant hans fremste 
arbeider finner vi fanzinene 

God natt Oslo 1 & 2, Båter 
mot bølgene (Jippi) og his-
torien Horror Vacui, som ble 
trykket i Forresten 27.

Titland er kjent for sin enkle 
og elegante strek og sitt 
observante øye for hverdags-
drama, men i senere år har 
han begynt å eksperimentere 
stadig mer med ulike tegne-
seriespesifikke fortellergrep. 

Horror Vacui er et forbløf-
fende effektfullt drama fortalt 
med ordløse oversiktsbilder, 
og hans nyeste utgivelse Tett, 
ikke trangt – utgitt av Eriksen 
& Skajaa arkitekter – er et 
høyst utradisjonelt og interes-
sant tegneserieprosjekt. 

Til OCX kommer Titland for 
å snakke om sitt bidrag i 
antologien Smuss. 

Lørdag 14. juni kl. 12.30
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praktisk informasjon
Hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor?

Oslo Comics Expo (OCX) er 
en moderne tegneseriefes-
tival som ønsker å være en 
inspirerende møteplass for 
tegneseriemiljøet i Norge og 
Skandinavia, samt funge-
re som utstillingsvindu for 
tegneseriemediet i hovedsta-
dens kulturliv.

Festivalen finner sted på 
Serieteket – spesialbiblio-
teket for tegneserier – som 
holder til på Deichmanske 
bibliotek avdeling Grüner-
løkka på Schous plass, og i 
parken utenfor. I tillegg er det 

utstillinger og arrangementer 
på kveldstid på gallerier og 
utesteder andre steder i byen 
under festivalen.

Oslo Comics Expo er gratis 
og åpen for alle, enten du la-
ger tegneserier selv, er en iv-
rig leser eller bare nysgjerrig. 
På scenen er det fortløpende 
intervjuer og foredrag med 
tegneserieskapere, redaktører 
og forleggere fra hele verden 
(du kan se det fullstendige 
programmet på de neste si-
dene), og på markedsplassen 
kan du handle inn utgivelser 

fra dine favoritt-serieskapere, 
og kanskje oppdage noe nytt 
og spennende.

OCX er blitt arrangert årlig 
siden 2007, og årets festival-
komité består av: 

Berit Petersheim, Aksel 
Kielland, Ingrid Brubaker, Flu 
Hartberg, Sigbjørn Lilleeng, 
Odd Henning Skyllingstad, 
Kristoffer Kjølberg, Hilde Mari 
Nordal, Andrea Tveit, Camila 
Luque, Joakim Engelsen 
Klunde og Filip Rotnes.

Schous plass
Trikk nr. 11, 12 og 13

Programscenen
og markedsPLassen:

den store
ocX-Festen:

UtstiLLingen Life doesn’t 
happen in the afternoon:

Birkelunden

Sofienberg-
parken

St
or

ga
ta

U
elands gate

M
øl

le
rg

at
a

U
llevålsveien

Alexander
Kiellands
plass

Olaf
Ryes
plass

popsenteret

galleri storck
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torsdag 12. juni

fredag 13. juni

Program

18.00 Utstillingsåpning 
 Tieten met Haar:
 Life doesn’t happen in the afternoon
 ➝ Galleri Storck, Bjerregaards gate 29 C

20.00 Lansering av nytt tegneserietidsskrift
 ➝ Serieteket, 2. etg.

11.00 Risografworkshop
 Ved PEOW Studio. Varer til kl. 16.00. 
 Påmelding: ocx@oslocomicsexpo.no
 ➝ Grafill, Rosenkrantz gate 21

17.00 Offisiell åpning av OCX 2014
 Åpningstale og spesiallaget fanfare!

18.00 Vernissage 
 Åpning av Festivalutstillingen og utstillingen 
 Mummidalen. Introduksjon ved Anders Heger. 
 Enkel men sprudlende servering.

19.00 Mould Map
 Hugh Frost og Leon Sadler

20.00 Seriemord 
 Ved Flu Hartberg

Alle programposter foregår i 1. etg. på Deichmanske bibliotek, Schous plass, der ikke ➝ annet er oppgitt.
Med forbehold om endringer i programmet. Følg med på våre nettsider www.ocx.no for oppdatert program.
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Lørdag 14. juni

Program

11.00 Krüger & Krogh
 Endre Skandfer, Bjarte Agdestein og Ronald Kabíçek

11.45 Håvard S. Johansen

12.30 Smuss – nye norske tegneserier om sex
 Lene Ask, Esben S. Titland, Frøydis Sollid Simonsen

13.00 Ida Neverdahl

13.45 Anna Fiske

14.30 Sascha Hommer og Olivia Vieweg

15.30 Årets forlag: Galago
 Mats Jonsson, David Liljemark, 
 Joanna Hellgren og Nanna Johansson

16.30 Brecht Evens og Brecht Vandenbroucke

17.30 Pat Mills

18.30 Peter Bagge

21.00 Den Store OCX-festen
 Gratis inngang, 18 års aldersgrense
 ➝ Popsenteret (inngang fra Schous plass)

signeringer i markedsteltet etter hver programpost.

markedsteltet på schous plass åpner kl. 11.00

Alle programposter foregår i 1. etg. på Deichmanske bibliotek, Schous plass, der ikke ➝ annet er oppgitt.
Med forbehold om endringer i programmet. Følg med på våre nettsider www.ocx.no for oppdatert program.
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Mummidalen
serIeskaPere hyller Tove jansson

Tove Jansson, forfatter og 
kunstner, født 9. august 1914 
i Helsingfors, er utvilsomt en 
av de største nordiske seri-
etegnerene gjennom tidene. 
Opphavskvinnen til de uen-
delig elskede og flittig leste 
historiene om det fiktive uni-

verset Mummidalen ville i år 
fylt 100 år. Det vil vi feire med 
en utstilling som har blikket 
framover. Utstillingen Mum-
midalen løfter fram og forener 
seks nordiske serieskapere, 
som alle har latt seg inspirere 
av Tove Janssons verden for 

å skape sin egen. Gjennom å 
la noen av Nordens frem-
ste serieskapere gjøre sine 
personlige tolkninger, vil vi gi 
et helt unikt bilde av vår tids 
serier og samtidig hylle en av 
Nordens største tegnere og 
fortellere.

Fredag 13. juni kl. 18.00 (åpning)
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Galleri Storck
Bjerregaards gate 29 C

Vernissage:
Tor. 12. juni kl. 18.00-21.00

Åpningstider:
Tirsdag til fredag 12.00-16.00

life doesn’t happen
in the afternoon

uTsTIllIng med TIeTen meT haar
torsdag 12. juni kl. 18.00-21.00 (åpning)

Tieten met Haar er et 
tegneseriekollektiv fra Ghent 
i Belgia, som også publiserer 
antologien ved samme navn. 
Gruppen ble grunnlagt i 
2012 og har som mål å utgi 
belgiske og internasjonale 
tegnere av høy kvalitet. I ut-
stillingen Life doesn’t happen 
in the afternoon viser Tieten 
met Haar «sitt syn på livet, 
hverdagens absurditeter og 
løsrevne fantasier».

Tieten met Haar består av:

• Chiara Lammens
• Jana Vasiljevic
• Nina Vandenbempt
• Mathilde Vangheluwe 
• Valentine Gallardo
• Alexander Robyn 
• Delphine Cuelenaere

Utstillingen vises fram til  
28. juni.
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Det har lenge vært behov for 
et profesjonalisert tidsskrift 
relatert til tegneserier i 
Norge, og Grafill har ønsket 
å gå i bresjen for å få et slikt 
nettsted på beina. Tidsskriftet 
skal ta tegneserier på alvor 
og være et sted hvor både 
tegneserieskapere, lesere 
og bokhandlere kan finne 
info og påfyll. Nettstedet 

administreres via Grafill, men 
vil være journalistisk uavhen-
gig og stå fritt til å prioritere 
det de vil. Innholdet vil bli 
en velsmakende cocktail av 
intervjuer, anmeldelser, lengre 
artikler og bransjestoff.

Redaksjonen består ved 
oppstarten av redaktør Erle 
Marie Sørheim, webansvar-

lig Kristoffer Kjølberg, og 
økonomiansvarlig Håvard S. 
Johansen.

Vi markerer oppstarten med 
en uformell fest, hvor nettsida 
går live og vi viser litt innhold 
og snakker om tankene rundt 
driften og planene videre.

Serieteket, 2. etasje

LanserIng av nyTT neTTbaserT 

tegneserietidsskrift
torsdag 12. juni kl. 20.00
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risograf-workshop
med Peow sTudIo

Fredag 13. juni kl. 11.00-16.00

Grafill
Rosenkrantz gate 21

Påmelding:
ocx@oslocomicsexpo.no

Pris:
100 kr. per person

Innen engelskspråklige teg-
neserier har risografteknikken 
vært en av de siste årenes 
mest markante trender. En 
risograf er kort fortalt en 
maskin som ser ut som en 
mellomting mellom en kopi-
maskin og en printer, og som 
trykker etter samme prinsipp 
som silketrykk. Dette gjør 
det mulig å trykke fargeut-
givelser i små opplag for en 
rimelig penge, samtidig som 
teknikken gir rikelig med rom 
og inspirasjon til eksperimen-
tering. I Norge er risograftek-

nikken fortsatt fraværende i 
tegneseriesammenheng, og 
dette ønsker OCX nå å gjøre 
noe med. Derfor inviterer vi til 
en workshop under ledelse 
av Olle Forsslöf og Elliot 
Alfredius fra PEOW Studio, 
Skandinavias mest prominen-
te risograftrykkeri og forlag. 
 Workshoppen har som 
mål å innvie norske tegne-
serieskapere – etablerte så 
vel som amatører – i riso-
grafteknikken, samtidig som 
vi lager den første offisielle 
OCX-fanzinen.
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Onsdag 11. juni skal en liten 
gjeng med tegnere bure seg 
inne på Serieteket. Neste 
morgen klokken 08.00 skal 
de alle ha produsert hver sin 
serie på 24 sider.

Ideen om å lage en fiks ferdig 
24-siders serie på et døgn 
dukket først opp i hodet på 
Scott McCloud i 1990. Han 
utfordret Steve Bissette og 
måtte selv gjøre det samme. 
Konseptet ble snappet opp 

av blant andre Neil Gaiman 
og Kevin Eastman, og Dave 
Sim begynte å trykke disse 
døgn-seriene som biserier 
i Cerebus. I Frankrike har 
«Les 24 heures de la bande 
dessinée» blitt en viktig del av 
seriefestivalen i Angouleme, 
og i år skjer det altså på OCX.

Initiativtaker Jens K. Styve 
sier han ser frem til 11. juni 
med skrekkblandet fryd:

– Ingen av de inviterte har 
gjennomført dette før, alle 
er nok litt redde for å lage 
noe søppel. Det er vel litt av 
spenningen og drivkraften 
med hele prosjektet, det får 
bli som det blir. Kanskje lærer 
vi noe underveis.

24timers-seriene vil bli solgt 
under festivalen, og enkelte 
av tegnerne har varslet at de 
også vil selge originalsider for 
en rimelig penge.

24 sider på 24 timer

onsdag 11. juni kl. 08.00 - torsdag 12. juni kl. 08.00

eksTraordInære genTlekvInner 
og -menn Lager TegneserIer På 24 TImer
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Verket er dedikert til festivalen, og hand-
ler om de ulike sidene ved tegneserier.
 Fanfaren er komponert av Thomas 
Tengelsen, og blir urfremført under åp-
ningen av OCX 2014 av Ole Johansen, 
William Hornslien og Tengelsen selv.

The Drinky Crow er oppkalt etter figuren 
ved samme navn i tegneserien Maakies 
av Tony Millionaire, og er OCXs offisielle 
festivalbar i andre etasje på Serieteket. 
The Drinky Crow tilbyr et utvalg av øl, vin 
og mineralvann, og holder åpent fredag 
kl. 18-01 og lørdag kl. 11-18.
 Blir du sulten på noe annet enn teg-
neserier kan du få deg en matbit i kaféen 
inne på Serieteket, som er åpen lørdag 
kl. 11-18.
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The Drinky Crow

Fanfare for 
OCX 2014!

Tegneduell mellom Dash Shaw og Sigbjørn Lilleeng, 
Oslo Comics Expo 2011.

Utstilling med Tony Millionaire, Oslo Comics Expo 2011.

Bransjedag for forleggere, Oslo Comics Expo 2010.

Utstilling med Bendik Kaltenborn, Oslo Comics Expo 2011.
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,,,, Nytt blad hver sjette uke, proppfullt av
humor, finesse og nakne sannheter.

68 sider med nye tegneseriefortellinger fra Martin
Kellerman, krydret blant annet med gjesteopptredener fra
Nanna Johansson og andre dukser fra Skandinavias opp-
lyste storbyer og mørke skoger.

«Angst og sosiale
problem har ikke vært så

godt skildret i main-
stream avisstriper siden

Peanuts (Knøttene).»
Walter Wehus, Bergens Tidende

«Rocky is well written,
well drawn, very funny

and highly relatable. What
else can you ask for in a
comic – or anything, for

that matter!»
Peter Bagge

I alle landets
bladutsalg

OCX 2015 _annonse  14.03.14  15:04  Side 1
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