
La dolce Italia! Een land dat 
eten tot kunst verheft, over loopt 
van geschiedenis en bol staat 
van design. Maar dat Italië ook 
een van de rijkste striptradities 
in Europa heeft, is voor mensen 
van buiten de laars een goed 
bewaard geheim. We duiken 
dit onbekend stukje erfgoed in.

Auteursstrips,  
experiment en  
erotiek 
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Dit dossier is gerealiseerd met 
de gewaardeerde steun van 
het Istituto Italiano di Cultura 
van Brussel 
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N et als in veel andere landen 
verschijnen de eerste Italiaanse 
stripverhalen begin 20ste eeuw en 

richten ze zich expliciet op kinderen. Op 
27 december 1908 brengt de Corriere della 
Sera, het dagblad van de Milanese bour-
geoisie, voor het eerst een kinderbijlage 
uit. Deze Corriere dei Piccoli brengt verha-
len van Amerikaanse figuren als ‘Buster 
Brown’, maar voorziet ook ruimte voor 
lokale stripauteurs. De strips in de bijlage 
hebben decennialang dezelfde vorm: car-
toons zonder tekstballonnetjes, vergezeld 
van dichterlijke teksten, meestal achtlet-
tergrepige distichons (een gedicht of strofe 
van twee regels) in gepaard rijm. De keuze 
voor die vorm werd ingegeven door de toe-
stand van Italië op dat moment. De jonge 
natie zette in op poëtische traditie, in de 
hoop de nog kwetsbare nationale eenheid 
te ondersteunen.

Belangrijke auteurs in die beginpe-
riode van de Corriere dei Piccoli waren 
Antonio Rubino en Attilio Mussino. 
Rubino (1880-1964) creëerde tal van 
personages in een evenwichtige, tweedi-
mensionale stijl, die de elegantie had van 
de Jugendstil. Zijn teksten getuigden van 
een frisse inventiviteit. Al in het eerste 
nummer dook Pierino op, een jongetje van 
goede afkomst dat zich op alle moge-
lijke manieren probeert te ontdoen van 
een vreselijke pop. Die slaagt er echter 
telkens opnieuw in om terug te keren. 
Een ander bekend personage van Rubino 
is Quadratino, een kind met een vierkant 
hoofd dat leeft in een wereld vol wiskunde.

Ook de getalenteerde Attilio Mussino 
(1878-1954) is een aanhanger van de 
kronkelige en decoratieve Jugendstillijn. 
Zijn hoofdpersonage Bilbolbul is een naïef 
Afrikaans jongetje, dat (typisch voor die 
tijd) geportretteerd wordt als ‘primitief 
zwart’. In de verhalen van Mussino worden 
vaak zegswijzen in beeld gebracht. Zegt 
de tekst bijvoorbeeld dat Bilbolbul “wit 
wordt van angst” of “groen van woede”, 
dan neemt hij die kleur ook letterlijk aan in 
de tekeningen. De dorpsoudste moet hem 
dan opnieuw zwart schilderen, opdat zijn 
familie hem weer in huis zou nemen.

1 miljoen lire
Het populairste personage in de 

Corriere is echter Signor Bonaventura, die 

uitgroeit tot icoon van de Italiaanse strip. 
Bonaventura wordt in 1917 gecreëerd 
door de eigenzinnige acteur, regisseur 
en tekenaar Sergio Tofano (1886-1973). 
Bonaventura, een heer met de beste 
bedoelingen, krijgt in elk verhaal af te 
rekenen met een of ander probleem dat 
steevast iemand anders ten goede komt. 
Maar op het einde krijgt hij telkens een 
beloning van één miljoen lire. De stijl 
van Tofano is geïnspireerd op de geo-
metrieën van het futurisme, met name op 
de theatrale en speelse vervormingen van 
kunstenaar Fortunato Depero.

Vanaf de jaren 1930 doen tekstbal-
lonnen hun intrede. De eenvoudige 
humor maakt onder invloed van de 
populaire Amerikaanse comic plaats 
voor langere en verfijnde avonturen-
verhalen. Zo komen ook pubers en 
jongvolwassenen aan hun trekken. De 
tijdschriften Jumbo, L’Audace, L’Intrepido 
en L’Avventuroso geven al in hun titels 
(die zoveel betekenen als ‘avontuurlijk’ 
en ‘gedurfd’) aan waar de focus ligt. Een 
nieuwe generatie auteurs neemt de rea-
listische stijl en avontuurlijke uitgangs-
punten van de Amerikaanse strips over. 
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Het vormt de grondslag voor de stripin-
dustrie die na de Tweede Wereldoorlog 
uit de startblokken schiet.

In 1932 verschijnt ook voor het eerst 
het tijdschrift Topolino (de Italiaanse naam 
van Mickey Mouse) in krantenformaat. 
De Italiaanse Disney-strip zou uitgroeien 
tot een erg belangrijk onderdeel van de 
Italiaanse stripwereld, maar daarover later 
meer.

De Bonelli Boom
Na de Tweede Wereldoorlog overspoe-

len strips de Italiaanse krantenwinkels. Er 
is vooral een sterke Amerikaanse invloed, 
waardoor genres als de western veel succes 
hebben. Waren de tijdschriften voorheen 
nog horizontaal gedrukte stripalbums in 
pocketformaat (met een enkele strook 
cartoons), dan evolueren strips nu naar 
het ‘klassieke Italiaanse format’ met drie 
stroken per pagina. De strips verschijnen 
voornamelijk in zwart-wit, met tekeningen 
die net realistisch genoeg zijn om ze vlot 
leesbaar te maken.

Een belangrijke uitgeverij is die van 
Gianluigi Bonelli. Die wordt in 1940 
opgericht en verovert al snel de markt. 
‘Bonelli’ wordt haast een synoniem voor 
de Italiaanse populaire strip. Een deel van 
dat succes is te danken aan de keuze voor 
eenvoudige taal, zonder jargon en met 
weinig dubbelzinnigheden. De verhalen 
beslaan zo’n honderd pagina’s, ideaal voor 
de kinderen van de economische boom 
in Italië, die naar de stad pendelen. Strips 
worden op dezelfde manier verteld als 
klassieke Hollywood-films, met een line-
aire montage en een erg strakke kadrering.

De belangrijkste held van uitgeverij 
Bonelli is ‘Tex Willer’, een westernstrip 
die in 1948 het licht ziet. Gianluigi Bonelli 
schrijft zelf de teksten, de tekeningen zijn 
van Aurelio Galleppini, artiestennaam 
Galep. Tex Willer is een Texaanse ranger 
die tal van avonturen beleeft in het zuid-
westen van de Verenigde Staten. Willer is 
het archetype van de positieve held die in 
naam der wet gerechtigheid brengt, maar 
daar soms eigenzinnige methodes voor 
gebruikt. Hij omringt zich met kompa-
nen die je zou kunnen zien als een nieuw 
samengesteld gezin. Je hebt de oude en 
prikkelbare Carson, de jonge zoon Kit 
en de zwijgzame Indiaan Tiger Jack. Tex 

belichaamt als vaderfiguur een rechtvaar-
digheid die niet alleen institutioneel is, 
maar bijna de uitdrukking vormt van een 
natuurlijk recht. Door de combinatie van 
het streven naar rechtvaardigheid en de 
nadruk op een gezonde familieband – voor 
veel Italianen het hoogste goed – groeit de 
strip uit tot een groot succes. Nog altijd 
is ‘Tex Willer’ de best verkochte reeks van 
Italië.

Uitgeverij Bonelli blijft in haar port-
folio steeds trouw aan haar basisfilosofie: 
kwalitatieve, avontuurlijke strips voor 
een hoofdzakelijk mannelijk publiek. In 
1961 verschijnt ‘Zagor’ van Sergio Bonelli 
en Gallieno Ferri: deze eerder luchtige 
westernavonturen staan meer open voor 
fantastische elementen dan ‘Tex’. Bonelli 
en Ferri brengen in 1975 de reeks ‘Mister 
No’ uit, over een avonturier die in de 
jaren 1950 aan de Amazonerivier woont. 
‘Martin Mystère’ uit 1982 (door Alfredo 
Castelli en Giancarlo Alessandrini,) toont 
dan weer de avonturen van een professor 
die de meest uiteenlopende geschiedkun-
dige, wetenschappelijke en archeologische 
mysteries probeert op te lossen.

In 1986 zoekt Bonelli met ‘Dylan 
Dog’ van Tizanio Sclavi (°1953) aanslui-
ting bij de nieuwste generatie jongeren, 
die zich minder aangesproken voelen 
door avonturen- en westernstrips. Op dat 
moment is het horrorgenre erg populair, 
en dus legt privédetective Dylan Dog 
zich toe op zaken die zich afspelen in het 
bovennatuurlijke. Zijn assistent ziet er niet 
alleen uit als Groucho Marx, hij heet ook 
zo en deelt de sarcastische humor van zijn 
naamgenoot. Dylan Dog heeft dan weer 
de gelaatstrekken van de Britse acteur 
Rupert Everett. Het hoofdpersonage is 
een voormalig alcoholist, met een sociaal 
geweten dat politiek noch stijlvol is. Hij 
voelt zich door zijn humanistische aard 
sterk verbonden met tal van onfortuinlijke 
wezens – al dan niet menselijk – die zijn 
weg kruisen. In veel opzichten is hij de 
tegenpool van avontuurlijke helden als 
Tex Willer: hij is fragiel en idealistisch en 
laat zich vaak leiden door zijn emoties. 
Dylan Dog zoekt naar een uitweg voor 
een in zijn ogen wrede wereld. Het is een 
gevoeligheid die hij deelt met veel jonge-
ren, waardoor Dylan Dog uitgroeide tot 
een generatiesymbool. ‘Dylan Dog’ werd 

De reeks rond de alcoholistische privé detective 
Dylan Dog was een enorm commercieel succes 

en toonde vooral in de vroege jaren hoe een 
strip voor het grote publiek toch kan kiezen 

voor inhoudelijk sterke verhalen

↓ 
N

at
ha

n 
N

ev
er

↓ 
Za

go
r,

 S
er

gi
o 

Bo
ne

lli
↓ 

Te
x 

W
ill

er
, G

al
ep

15S T R I P G I D S



een enorm commercieel succes en toont 
vooral in de vroege jaren, met Sclavi aan 
de knoppen, hoe een strip voor het grote 
publiek toch ook voor inhoudelijk sterke 
verhalen kan kiezen.

In navolging van ‘Dylan Dog’ lan-
ceert uitgeverij Bonelli nog meer reeksen 
die vooral de jongere generaties moeten 
aanspreken. Voorbeelden zijn ‘Nathan 
Never’ (1991), een SF-strip met cyber-
punkinvloeden, en ‘Julia’ (1998), een 
reeks over een criminologe gespecialiseerd 
in moeilijke psychologische misdaden. 
Daarnaast heb je ‘Orfani’ (2013), science-
fiction die inspeelt op de logica van de 
nieuwe televisie- en videogameseries. Het 
is ook een van de eerste strips die kleur 
gebruikt en de strakke kadrering van de 
traditionele Bonelli-strip loslaat. Ten slotte 
wijzen we nog op ‘Dragonero’ (2013), een 
traditionele fictiereeks. Daarmee treedt de 
uitgeverij opnieuw in de voetsporen van 
de Amerikaanse uitgevers door er onder 
andere een game en tekenfilmserie rond te 
lanceren.

Disneyland Italia
Zo komen we terug bij Disney. Na de 

Tweede Wereldoorlog komen de rechten 
van de Disney-personages in Italië in 
handen van de Milanese uitgeversgigant 
Mondadori. Die brengt het tijdschrift 
Topolino opnieuw op de markt, dit keer in 

pocketformaat. Het tijdschrift bevat voor-
namelijk Amerikaans materiaal. De verha-
len van Mickey Mouse (die in het Italiaans 
dus Topolino heet) komen van Floyd 
Gottfredson, terwijl Carl Barks de avontu-
ren levert van ‘Paperino’, oftewel Donald 
Duck. Barks verhalen zijn legendarisch: 
ze vormen een monumentale comédie 
humaine met een cast van grappige antro-
pomorfe dieren. Omdat de Amerikaanse 
verhalen kwalitatief zo hoogstaand zijn, 
leggen ook de lokale Italiaanse tekenaars 
de lat hoog. Scenarioschrijver Guido 
Martina (1906-1991) is de eerste echte 
auteur van de Italiaanse Disney-school.

Vanaf 1960 verschijnt Topolino weke-
lijks. Dat vraagt veel nieuw materiaal, waar-
door er meer vraag is naar lokaal getekende 
strips. Dat wordt nog eens versterkt door 
de dalende kwaliteit van de Amerikaanse 
verhalen. De strips met Mickey Mouse 

in de hoofdrol worden steeds duffer en 
verliezen definitief hun vroegere luister. 
Bovendien houdt Carl Barks er in 1966 
mee op, zonder waardige opvolger.

Daardoor worden de stripverhalen in 
Topolino bijna uitsluitend Italiaans. In het 
kielzog van Martina ontstaat een nationale 
Disney-school. De productie daarvan is 
niet alleen kwantitatief indrukwekkend, 
maar ook kwalitatief erg goed. Topolino 
slaagt er al vier decennia in om een breed 
en gevarieerd publiek van kinderen en vol-
wassenen, puik amusement te bieden. Net 
zoals in de Verenigde Staten zijn de ver-
halen van Mickey Mouse eerder thrillers 
en detectiveverhalen, terwijl de Italiaanse 
avonturen van Donald Duck vooral de lijn 
van Barks blijven volgen.

Op zijn hoogtepunt verkoopt Topolino 
meer dan een miljoen exemplaren per 
week: een enorme prestatie voor de 
Italiaanse uitgeverswereld. Italië wordt 
ook het land waar de meeste Disney-strips 
geproduceerd worden, met verhalen 
die voor de buitenlandse markt vertaald 
worden. Andere belangrijke auteurs naast 
Martina waren Romano Scarpa (1927-
2005), Giovan Battista Carpi (1927-1999), 
Luciano Bottaro (1931-2006), Rodolfo 
Cimino (1927-2012), Giorgio Pezzin 
(°1949), Giorgio Cavazzano (°1947) en 
Andrea Castellan alias Casty (°1967).
In 1988 besluit de Walt Disney Company 
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zijn licentie-overeenkomst met uitgever 
Mondadori niet te verlengen. Ze rich-
ten een eigen Italiaanse afdeling op, de 
eerste Disney-studio buiten de Verenigde 
Staten. De strips van Italiaanse hand zijn 
bedoeld voor de hele wereld. Maar terwijl 
de auteurs in het Mondadori-tijdperk 
voldoende vrijheid kregen om hun per-
sonages aan te passen aan de Italiaanse 
context, daalt de kwaliteit paradoxaal 
genoeg drastisch onder de directe leiding 
van het Amerikaanse moederbedrijf. De 
verkoopcijfers volgen. De verhalen worden 
bedacht met de internationale context 
al in het achterhoofd. De verhalen en 
het taalgebruik zijn een pak eenvoudiger 
en richten zich veel meer op een jonger 
publiek. Er is geen plaats meer voor vol-
wassen of complexe verhaalelementen. De 
tekenaars moeten noodgedwongen hun 
stijl afvlakken en verarmen. Van strips voor 
iedereen met een uitgesproken Italiaans 
karakter evolueert Disney Italia naar kin-
derlijke verhalen.

De ‘k’ van katholiek?
De eerste echte ster van de Italiaanse 

strip is Benito Jacovitti. Die wordt wereld-
beroemd door zijn in Italië ietwat onge-
wone familienaam als artiestennaam te 
gebruiken. Jacovitti is een nietsontziende 
en onbedwingbare humorist en creëerde 
een hele galerij van gedenkwaardige per-
sonages. Op de eerste plaats is dat cowboy 

Coccobill, een westernparodie van de 
eenzame pistolero’s uit de films van Sergio 
Leone. Vermeldenswaardig is ook Franco 
Bonvicini, alias Bonvi (1941-1995). Diens 
reeks ‘Sturmtruppen’ is een parodie op een 
nazileger tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Het overstijgt met verve de militaristische 
satire en neemt de bureaucratische en ont-
menselijkte maatschappij op de korrel.

Nog een belangrijk hoofdstuk in 
de Italiaanse stripgeschiedenis wordt 
geschreven in de jaren 1960. Strips zijn 
goedkoop en dus te lezen voor een groot 
deel van de bevolking. Zo slagen strip-
verhalen erin om sociale conventies te 
weerspiegelen én te beïnvloeden. Dat zie 
je in de populariteit van het ‘noir’-strip-
verhaal en de erotische strip. Die genres 
zijn allesbehalve vanzelfsprekend in een 
streng katholiek land. Stripmakers zetten 
aan de hand van criminaliteit en seks een 
symbolische aanval in op de pijlers van de 
burgerlijke maatschappij en worden daar-
voor ook op de korrel genomen.

‘Diabolik’ is de grondlegger van de 
Italiaanse noir en de enige strip in het 
genre die nog steeds bestaat. Ze wordt in 
1962 bedacht door Angela en Luciana 
Giussani, twee zussen uit de Milanese 
bourgeoisie. Hoofdpersonage Diabolik 
is een zeer bekwame maar gewetenloze 
dief, die niet terugdeinst voor een moordje 
meer of minder om zijn doel te bereiken. 
Als hij in actie komt, draagt Diabolik een 

strak zwart pak, lijkend op dat van de 
Amerikaanse superheld The Phantom van 
Lee Falk. Seks is zo goed als afwezig in 
het romantisch-puriteinse universum van 
Diabolik. Hij heeft een monogame relatie 
met zijn misdaadpartner Eva Kant.
De ‘k’ in Diaboliks naam wordt overge-
nomen door zijn vele epigonen, die het 
genre wreder en sensationeler maken. 
Zo verschijnen in 1964 in Diaboliks 
kielzog ‘Kriminal’ en ‘Satanik’, bedacht 
door Luciano Secchi (°1939) en 
Roberto Raviola (1939-1996). Secchi 
(alias Max Bunker) heeft een spottende 
en provocerende geest, Raviola (alias 
Magnus) een expressieve stijl die soms 
neigt naar het groteske.

‘Kriminal’ draait rond een moorde-
naar die zich in skeletkostuum waagt aan 
excessen die bij Diabolik niet denkbaar 
zijn. In het eerste album zien we hem 
een onschuldige jongen onthoofden, 
louter om zich te revancheren op diens 
vader. ‘Satanik’ is zijn vrouwelijke tegen-
hangster. Het hoofdpersonage is een 
weinig aantrekkelijke wetenschapster 
die een drankje ontdekt dat haar tijdelijk 
verandert in een heel mooie vrouw. In 
haar nieuwe lichaam deinst ze voor niets 
terug om roem en rijkdom te verwer-
ven en maakt ze schaamteloos gebruik 
van de betovering die ze uitoefent op 
mannen. Andere soortgelijke reeksen 
zoals ‘Sadik’, ‘Demoniak’, ‘Zakimort’ en 
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‘Genius’ zijn, vergeleken met het werk 
van Magnus en Bunker, vaak nogal ruw 
geproduceerde strips, maar ze vormen 
een goede leerschool voor een hele gene-
ratie Italiaanse auteurs.

Borsten en billen
Waar Diabolik de deur op een kier 

zette voor gewelddadige strips doet 
‘Isabella’ dat voor erotische. Die reeks 
wordt in 1966 gecreëerd door Giorgio 
Cavedon en Renzo Barbieri, met teke-
ningen van Sandro Angiolini. Isabella is 
een pseudo-historisch feuilleton dat zich 
afspeelt in het 17de-eeuwse Frankrijk. 
Hoofdpersonage Isabella is van adellijke 
afkomst maar opgevoed door een zigeu-
nerclan. Ze zint op wraak voor de moord 
op haar familie. Tijdens haar avonturen is 
de mooie Isabella regelmatig gedwongen 
(of bereid) zich op seksueel vlak over te 
geven. Naar hedendaagse normen zijn de 
erotische scènes echter zeer soft en beper-
ken ze zich tot vluchtige tekeningen van 
borsten en billen.

Verscheidene opvolgers zullen veel 
verder gaan. Er verschijnen na ‘Isabella’ 
talloze suggestieve titels die het hele 
spectrum van de erotiek bestrijken, van 
ondeugend tot rauwe porno. De manne-
lijke hoofdrolspelers zijn proletarische 
helden, vaandeldragers van volkse viriliteit 
die van de erotische voorstelling een 
instrument van sociale bevestiging maken: 
van de arbeider (Il montatore, 1975) tot 
de vrachtwagenchauffeur (Il camionista, 
1981), van de simpele soldaat (Il Tromba, 
1975) tot de leegloper (Lando, 1973, een 
van de populairste series). De vrouwelijke 
figuren komen in veel erotische dagdro-
men terug, zoals de verpleegster, de baby-
sit of de politieagente. Soms zijn het mooie 
en gevaarlijke donkere dames, die erotiek 

en horror met elkaar verbinden (Zora la 
vampira, Sukia, Jacula en Lucifera). Veel 
personages worden gemodelleerd naar 
bekende acteurs uit die tijd: Lando roept 
de naam op van acteur Lando Buzzanca 
en is grafisch een groteske karikatuur van 
de beroemde zanger Adriano Celentano. 
Il montatore is gemodelleerd naar dezelfde 
Buzzanca. Sukia is dan weer een portret 
van filmster Ornella Muti. Vooral de 
boekomslagen zijn memorabel: ze beloven 
een verhaal met pittige ironie, terwijl de 
verhalen in de realiteit kwalitatief vaak te 
wensen over laten.

Het succes van een erotisch 
album hangt dus vooral af 
van de vaardigheid van 
de tekenaar. Deze 
strips gelden als 
springplank 
voor ontel-
bare 

auteurs die zich vervolgens op een ander 
vlak hebben weten te onderscheiden, te 
beginnen met Milo Manara. Maar er zijn 
ook auteurs die altijd actief zijn geble-
ven in deze genres. Leone Frollo is een 
bekend voorbeeld. Hij is een tekenaar met 
een zachte en sensuele pen, auteur van 
een gedenkwaardige erotische versie van 
Sneeuwwitje, in een reeks waarin ironie en 
speelsheid de bovenhand hebben.

Een eeuwig ‘elders’
In de jaren 1960 maakt ook de 

auteurstrip zijn opwachting in het 
Italiaanse striplandschap. De auteurs en 
lezers zijn allemaal opgegroeid met de 
populaire kindertijdschriften van na de 

EigEnZinnig 
Strip- 
ExportlaNd 

iTAlIë

↓ 
C

or
to

 M
al

te
se

, H
ug

o 
Pr

at
t

Tijdens haar avonturen is de mooie Isabella 
regelmatig gedwongen (of bereid) zich op 
seksueel vlak over te geven. Naar heden daagse 
normen zijn de erotische scènes echter zeer soft 
en beperken ze zich tot vluchtige tekeningen van 
borsten en billen

18 S T R I P G I D S



Tweede Wereldoorlog, maar ze willen deze 
onderwerpen vertalen naar meer verfijnde 
en volwassen verhalen. Ook auteurstrips 
kiezen voor populaire genres als exotische 
en historische avonturen, oorlogsverhalen, 
westerns, literaire adaptaties en humor. 
Daar komen nog eens horror, science-
fiction en zelfs verfijnde erotiek bij. Aan 
die laatste werken vaak vooraanstaande 
auteurs mee, ze verschillen ook van de 
populaire erotische strips. Veel auteurs-
trips getuigen van een grote creativiteit, 
maar het publiek ziet ze vaak slechts als 
‘entertainment’.

Het eerste tijdschrift voor dit nieuwe, 
volwassen publiek is Linus, ontstaan in 
1966 en genoemd naar het gelijknamige 
beroemde personage uit ‘Peanuts’. Al 
snel komen er heel wat tijdschriften bij. 
Boegbeeld van deze nieuwe golf stripma-
kers is Hugo Pratt (1927-1995), die uit-
groeit tot een van de invloedrijkste auteurs 
in heel Europa. Met zijn beroemdste per-
sonage, marinier Corto Maltese, plaatst 
Pratt zijn cultureel kosmopolitisme cen-
traal in zijn verhalen. ‘Corto Maltese’ vaart 
in de jaren rond de Eerste Wereldoorlog 
over de hele wereld, van China tot de 
Zuidzee, van Ierland tot Argentinië. Het 
eerste verhaal, Una ballata del mare salato 
uit 1969, vertaald als De Ballade van de 
Zilte Zee, wordt beschouwd als een vroeg 
voorbeeld van de moderne graphic novel. 
Corto’s houding is al post-kolonialistisch: 
nieuwsgierig naar elke culturele identiteit, 
maar niet in staat ergens wortel te schie-
ten. In het besef nergens thuis te horen, 
streeft hij een romantische visie na van de 
wereld in een continue zoektocht naar een 
steeds vernieuwd ‘elders’.

Guido Crepax (1933-2003) gooit het 
over een veel intellectuelere boeg. Met zijn 
‘Valentina’ creëert hij een existentialisti-
sche heldin. Hij zorgt voor een ambitieuze 
mix van erotiek, surrealisme en psycho-
analyse die zich afspeelt in de elegante 
wereld van de Milanese bourgeoisie. De 
gedetailleerde stijl is revolutionair: het 
beeld wordt verbrijzeld in ontelbare kleine 
cartoons. Daardoor vernieuwt hij grondig 
de montage van de plaat.

Barokke verbeelding
In tegenstelling tot Franse en 

Amerikaanse strips, die graag kleur 

inzetten, zijn Italiaanse strips vaak in 
zwart-wit. Sommige Italiaanse auteurs 
excelleren daarin en komen grafisch 
erg sterk uit de hoek. Dino Battaglia 
(1923-1983) is een meester van sfeer, 
opgebouwd met tekeningen rond lite-
raire onderwerpen. Battaglia’s stijl is zeer 
herkenbaar: een dunne lijn bepaalt de 
contouren, een bijna stoffige inkt maakt 
vlakken ijler en een dunne arcering ver-
vaagt vormen. Hij zorgt voor een perfecte 
balans tussen zwart en wit en voorziet 
geen randen, houdt ruimte voor een vrije 
compositie. Hij kiest voor een expressieve 
belettering die in de tekening is geïn-
tegreerd, vertrekkend van de prachtige 
titelpanelen. Battaglia is op zijn best als 
hij zich toelegt op fantasierijke verhalen: 
de mistige, gearceerde zwart-witte stijl is 
erg geschikt om een nooit solide lijkende 
realiteit weer te geven.
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rolspelers zijn 
proletarische helden, 
vaandeldragers van 
volkse viriliteit die van 
de erotische voor
stelling een instrument 
van sociale bevestiging 
maken: van arbeider 
tot vrachtwagen
chauffeur, en van 
simpele soldaat tot 
leegloper

19S T R I P G I D S



Net als Dino Battaglia bereikt Sergio 
Toppi (1932-2014) zijn beste resultaten 
in korte stripverhalen waarin het visuele 
aspect domineert. Toppi kiest voorname-
lijk literaire onderwerpen. Niet toevallig 
is Sharaz-de, een nieuwe interpretatie van 
De  Verhalen van Duizend-en-één-nacht, zijn 
meesterwerk. Meer nog dan in zijn ander 
werk worden Toppi’s tekeningen hier 
bijna sacraal: de actie en de sequentiële 
dynamiek beperken zich tot een mini-
mum, terwijl de menselijke figuren zich 
plechtig tegen de achtergrond aftekenen. 
De constructie van de panelen benadrukt 
de verticale dimensie, en onmiskenbaar 
Toppiaans is de dichte en expressionisti-
sche arcering. Die beperkt zich niet tot de 
schaduwen, maar dringt achtergronden 
en oppervlakken binnen met motieven 
van een tweedimensionale geometrie die 
een beetje doet denken aan de decoratieve 
patronen van de Weense Secessie, met 
name die van Klimt.

In de strips (‘Angélique’, ‘La Rivolta 
dei Racchi’ en ‘Zil Zebub’  ) van de zeer 
getalenteerde Guido Buzzelli (1927-1992) 
vinden we groteske aspecten en felle 
maatschappijkritische accenten terug. 
Daardoor valt hij wat buiten de literaire 
scene, omdat die meer verfijnde verha-
len verkiest. Het is dan ook geen toeval 
dat Buzzelli eerst publiceert in Frankrijk 
en pas later de nodige erkenning krijgt 
in zijn thuisland. Het groteske zit niet 
alleen in de verhalen – pseudo-utopische 

parabels – maar ook in zijn tekeningen. 
Buzzelli tekende altijd erg plastisch en 
krachtig, maar kon ook waarlijk vir-
tuoos uit de hoek komen. Hij werkte met 
gedurfde perspectieven, zonder omlijning 
en vulde soms hele pagina’s met monsters, 
personages en details. Dat doet op zijn best 
denken aan de barokke verbeelding van 
schilders als Goya of Hieronymus Bosch.

Andere relevante auteurs uit deze peri-
ode zijn onder andere de reeds genoemde 
Magnus, Francesco Tullio Altan, Attilio 
Micheluzzi enVittorio Giardino. Maar 
eind jaren 1980 is het vet van de soep: 
de meeste tijdschriften zijn verdwenen, 
behalve Linus. Het einde van dit tijdperk 
valt symbolisch samen met de tragische 
levensloop van tekenaar Andrea Pazienza 
(1956-1988). Diens werk is zo anders dan 
dat van zijn tijdgenoten, dat het vooral 
van invloed is op de generatie stripmakers 
die rond 2000 opduikt, meer dan tien jaar 
na zijn dood. Pazienza behandelt andere 
thema’s, die plaatsvinden in het hart van 
de politieke en sociale spanningen die 
Italië in die jaren op zijn grondvesten 
doen schudden. Pazienza heeft het over de 
morele leegte van een rijke samenleving 
op de rand van de ineenstorting, de zoek-
tocht naar een mogelijk bestaansgevoel, 
de persoonlijke ervaring die niet bedoeld 
is als een autobiografie die zich tot het ver-
leden wendt, maar sterk op het heden is 
gericht. Het zijn strips met een sterke per-
soonlijke en emotionele betrokkenheid, 

die als geen ander leidt tot het hoogtepunt 
van de lyrische introspectie en het drama 
van de persoonlijke tragedie. Zijn laatste 
werk, de graphic novel Gli ultimi giorni di 
Pompeo (De laatste dagen van Pompeo) is 
zijn spirituele testament. Via de semi-au-
tobiografische hoofdpersoon vertelt het 
de tragedie van een aan drugsverslaafde 
tekenaar die uiteindelijk zelfmoord pleegt. 
Pazienza zelf sterft kort daarna aan een 
overdosis, op 32-jarige leeftijd, en laat 
een onuitwisbare stempel op de Italiaanse 
stripwereld achter.

Het levenspad van Stefano Tamburini 
(1955-1986) vertoont veel gelijkenis-
sen met dat van Pazienza. Inclusief zijn 
tragisch overlijden door een overdosis 
drugs op jonge leeftijd. Tamburini was 
een wisselvallig auteur die ook tekende 
en een getalenteerd grafisch vormgever 
bleek. Beroemd werd hij als schepper van 
Ranxerox, een androïde die zijn groteske 
avonturen beleeft in een futuristisch 
Rome. Daarin voert Tamburini zichzelf op 
tijdens de eerste episodes. Later werkte hij 
samen met Gaetano ‘Tanino’ Liberatore 
(1953), een energieke kunstenaar die 
zowel het ambacht van de schilderkunst 
in de vingers had, als beschikte over een 
grote postmoderne gevoeligheid. Met 
Tamburini’s tekst en Liberatores grafiek 
groeide ‘Ranxerox’ uit tot een cultstrip in 
Italië en ver daarbuiten. De reeks is een 
krachtig symbool van de tegencultuur van 
de jaren 1970-1980.

Na de jaren 1990 komt het feno-
meen van de graphic novels op, die het 
stripverhaal uit de kiosken haalt en in de 
boekhandel introduceert. Het Italiaanse 
stripverhaal, ditmaal in de context van een 
grote transnationale beweging, bewijst 
opnieuw wat een grote creativiteit het 
bezit, en Italië bevestigt zichzelf als een 
van de belangrijkste landen in de traditie 
van het stripverhaal wereldwijd. 

Guido Crepax gooide het met zijn existen
tialistische heldin Valentina over een veel 
intellectuelere boeg: een ambitieuze mix van 
erotiek, surrealisme en psychoanalyse in de 
elegante wereld der Milanese bourgeoisie

G
ui

do
 B

uz
ze

lli
  →

 ↓
 V

it
to

re
 G

ia
rd

in
o

20 S T R I P G I D S



21S T R I P G I D S



22

Paolo Bacilieri Geboren en getogen in de regio Veneto. Geïnspireerd 
door uitgesproken underground invloeden hanteert hij inmiddels 
een volwassen stijl die weliswaar beheerst maar daarom niet minder 
persoonlijk overkomt. Zeno Porno is zijn onwaarschijnlijke alter ego, 
wiens avonturen het midden houden tussen fantasie en een karikaturale 
dagelijkse realiteit, waarvan La magnifica desolazione (De prachtige 
troosteloosheid) een frappant voorbeeld is. 
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Barbara Baldi Deze illustratrice en sinds kort ook striptekenares heeft 
naam gemaakt door haar majestueuze schilderstijl, met talrijke verwijzingen 
naar de klassieke kunsten. Ze is gespecialiseerd in vrouwenverhalen die zich 
afspelen in het verleden, maar toch een uitgesproken hedendaags accent 
hebben. Zo ook in Ada, waar het hoofdpersonage zich losmaakt van een 
gewelddadige en dominante vader om zich met Egon Schiele te wijden aan 
de schilderkunst, in het Wenen van begin 20ste eeuw.
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Manuele Fior Een elegante en gedistingeerde artiest die op een fijngevoelige 
manier vertelt over gevoelens en emoties van alledaagse mannen en vrouwen. 
Zijn scenario’s zijn dat allerminst; hij schakelt ongedwongen van hedendaagse 
realiteit naar sciencefiction en zelfs naar historische reconstructies. Met La 
signorina Else, naar het gelijknamige verhaal van Arthur Schnitzler, oogstte hij 
een van zijn grootste successen.
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Gipi Gianni Pacinotti, artiestennaam Gipi, is de belangrijkste exponent van 
de Italiaanse graphic novel. Zijn boeken, die allemaal semi-autobiografisch 
zijn, vertellen over de moeilijkheid van het bestaan en de ontheemding van de 
hedendaagse mens. Daarbij getuigt hij af en toe van een genadeloze eerlijkheid. 
Unastoria (Eenverhaal) gaat over een gevestigde schrijver van middelbare leeftijd, 
die onverwacht wordt getroffen door een aanval van krankzinnigheid.
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Igort Auteur, uitgever, en inmiddels ook regisseur. Igort is de artiestennaam van 
Igor Tuveri. Hij is een sleutelfiguur in de Italiaanse stripwereld. De uitgeverij die door 
hem werd opgericht heeft mee de weg vrijgemaakt voor de graphic novel, waardoor 
de strip definitief naar de boekhandel is verhuisd. Igort is een erudiete en verfijnde 
auteur, die openstaat voor de meest uiteenlopende intellectuele suggesties. 5 è il 
numero perfetto (5 is het perfecte getal) is een typisch Italiaans camorra-verhaal 
met enkele Hongkong noir-stijlelementen.
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Lorenzo Mattotti Striptekenaar, wereldberoemde illustrator, animator 
en regisseur. Mattotti geldt als een van de belangrijkste figuren van 
de Italiaanse artistieke scene. Met zijn unieke stijl is Mattotti in staat 
zich zowel in de felste kleuren als in een meer gestileerd zwart-wit uit 
te drukken. En dat in een vloeiende, elegante, zowel instinctieve als 
zeer beheerste, uitermate visuele, lijn. Chimera is met zijn afwisselend 
harmonieuze en vreselijke beeldende omzetting van een dagdroom,  
een avontuur van de ziel.
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Davide Reviati Striptekenaar en schilder. In zijn boeken vertelt hij over het leven 
in een Italiaans provinciedorp. Hij heeft een aparte stijl, die gekenmerkt wordt door 
nauw verweven lijnen. Morti di sonno (Doodmoe) vertelt het semi-autobiografische 
verhaal van zijn jeugd in de buurt van een grote raffinaderij. In mythische kleuren 
wordt een eindeloze reeks voetbalwedstrijden afgebeeld.
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Davide Toffolo Deze veelzijdige artiest is enerzijds een van de pioniers van de 
Italiaanse graphic novel, anderzijds lid van een bekende Italiaanse indierockgroep. 
Die twee kanten zijn onlosmakelijk met elkaar verweven in zijn latere albums zoals Il 
cammino della Cumbia dat we kunnen omschrijven als een ontdekkingsreis naar de 
Argentijnse muziek en tegelijkertijd een autobiografische beschouwing van zijn leven 
als rockster.
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Vanna Vinci In gestileerd en elegant zwart-wit, heeft Vanna Vinci in de 
Italiaanse stripwereld naam gemaakt met verhalen over jonge vrouwen 
en hun opleidingsparcours waarin vaak een fantastische component is 
verweven, zoals in het verhaal Doppio sogno (Dubbele droom). Daarnaast 
heeft ze biografieën uitgebracht van beroemde vrouwen als Frida Kahlo 
en Maria Callas. Ze maakt ook humoristische strips met zichzelf in 
miniatuurversie.
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Zerocalcare Het pseudoniem van Michele Rech. Hij is het Italiaanse fenomeen 
van de laatste jaren. Hij begon ooit online, en is nu de stem van een onzekere 
generatie geworden, gemangeld tussen problemen die voortvloeien uit de 
economische crisis en zonder illusies over wat toekomst zal brengen. Hij is vaak zelf 
de hoofdpersoon in zijn boeken, samen met zijn denkbeeldige gordeldier, zoals in 
het recente Macerie prime (Oud puin). Hij tempert zijn bitterheid met een bijtende 
humor en continue verwijzingen naar de popcultuur.
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