United
comics
of Belgium

Belgisch Stripcentrum
Brussels

Het Belgisch Stripcentrum is verheugd u United Comics
of Belgium voor te stellen, een originele tentoonstelling in
samenwerking met twee Belgische auteursverenigingen:
AKA (Akademie van Belgische Stripauteurs) en ABDIL
(Auteur.trice.s de Bande Dessinée et de l’Illustration Réuni.es).

D

eze onuitgegeven tentoonstelling werpt
een blik op de hedendaagse Belgische
stripcreatie en illustreert de diversiteit van de stripscène aan de hand van het werk van niet minder dan
27 auteurs!

Naast hun eigen, recente werk presenteren
de curatoren het werk van collega’s, met
ruimte voor uiteenlopende stijlen en generaties, die met mekaar in dialoog kunnen
treden.

Het was de wens van de partners om in de tentoonstelling een zo representatief mogelijk beeld
schetsen van de stripcreatie in 2020.
Het museum gaf carte blanche aan 9 auteurs-curatoren om dit programma in de praktijk te vertalen.

Van 2 april tot 26 september 2021 in het Belgisch
Stripcentrum, Zandstraat 20 in Brussel.
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Voorwoord

door Bernard Yslaire & Thierry Vanhasselt

Er waait een nieuwe wind door het Stripmuseum sinds het aantreden van Isabelle Debekker, de nieuwe directrice. Het museum
zoekt niet alleen opnieuw aansluiting bij de auteurs, het opent ook
duidelijk een venster op de hedendaagse Belgische strip. De coronacrisis heeft er nog maar eens de vinger opgelegd: het Belgische
stripverhaal, in al zijn vormen, in zijn meertaligheid, heeft nood
aan een ontmoetingsplaats, aan een centrum dat als uithangbord
kan dienen voor het medium en zijn makers, een centrum dat het
stripverhaal ook internationale uitstraling geeft. Parallel met de
verdediging van het striperfgoed wil het BSC getuigen van de
vitaliteit van de stripkunst, die een van de kroonjuwelen van onze
Belgische cultuur blijft.
De tentoonstelling United Comics of Belgium mag gezien worden
als een eerste tastbaar bewijs van dit nieuwe elan. De expo beantwoordt de dringende vraag: ‘wat is eigenlijk de stripcreatie in België
vandaag, in 2021?’
Op initiatief van Thierry Van Hasselt en Bernard Yslaire, vertegenwoordigers van ABDIL (Auteur.e.s de Bande Dessinée et
d’Illustration Réuni.e.s) en AKA (AKAdemie van Belgische Stripauteurs), twee belangrijke beroepsverenigingen van Belgische
stripauteurs, schetst de tentoonstelling United Comics of Belgium
een beeld van de stripcreatie in België. Het is momentopname van
de meest recente tendensen aan de hand van een selectie werken
die in de loop van de laatste twee jaren het licht zagen.
Het beeld, dat per definitie onvolledig is, wil niettemin zo representatief mogelijk zijn voor de drie generaties auteurs die momenteel
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actief zijn, met name de 20-, 40- en 60-plussers. Het is een weerslag van de culturele diversiteit in de twee taalgemeenschappen,
en respecteert de gelijkheid van gender, in het verleden vaak ver te
zoeken in de stripwereld, maar vandaag steeds vaker een realiteit.
Tenslotte verzoent de expo alle scholen en stijlen die men vaak als
tegenstanders afbeeldt, van klassiek tot experimenteel, illustratief, virtuoos, introspectief, jong of politiek getint. Het idee is een
ontmoeting te creëren, en een dialoog tussen stijlen en praktijken.
Liever dan beroep te doen op een externe curator werden
9 auteurs-curatoren aangewezen: Johan de Moor, Olivier Grenson,
Marc Hardy, Exaheva, Noémie Marsily, Mobidic, Séraphine, Judith
Vanistendael en Jana Vasiljević. Deze 9 auteurs presenteren hun
eigen werk en nodigden elk een auteur (m/v/x) uit die ze zelf als
essentieel beschouwen. In overleg werden nog eens 9 auteurs
toegevoegd die dit portret zonder taboes vervolledigen. In totaal
worden 27 auteurs voorgesteld. De scenografie van de tentoonstelling tenslotte werd in samenspraak met het team van het BSC
uitgewerkt.
”Hoe ziet de stripcreatie er in België uit vandaag?” United Comics
of Belgium toont dat ze veelzijdig is, en vrij van complexen. Ze kan
de vorm aannemen van een vaas, van een houten huis, van een
installatie in neonlampen. Ze kan een post-apocalyptische western
vertellen. Ze kan gemaakt zijn in kleur of in zwart-wit, of uit een
verzameling ‘traditionele’ platen bestaan. Dit alles is de stripcreatie
in België, vandaag!
Bernard Yslaire & Thierry Vanhasselt
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Johan de Moor

Marec & Kim Duchateau

Kim Duchateau

J

ohan De Moor (1953), zoon van Bob de Moor, werd van
kindsbeen af ondergedompeld in stripverhalen. Hij is
striptekenaar en cartoonist, maar ook radiomaker en
humorist. Als assistent van Hergé nam hij De guitenstreken
van Kwik en Flupke over, en maakte hij 260 afleveringen voor de
tekenfilmreeks. In 2019 kreeg hij kreeg de Prijs Press Cartoon
Belgium.
Marec (1956) maakt al decennialang cartoons over politiek en
actualiteit. Tegenwoordig is hij huiscartoonist van Het Nieuwsblad en Dag Allemaal. Op Marecs palmares staan een 25-tal
cartoonboeken, de eerste prijs Press cartoon Belgium 2015 en
een Special Achievement Award 2013.

Marec

Kim Duchateau (1968) is striptekenaar en cartoonist, maar is
evengoed actief binnen de wereld van de animatiefilm en het theater. Hij publiceert in De Morgen, Knack, P-Magazine, NRC, L’echo
des savanes, Fluide Glacial, Het Belang van Limburg en vele andere
media en doceert aan de PXL in Hasselt.

Johan De Moor

Marec
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Kim Duchateau

Johan De Moor
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Séraphine

Jean-Claire Lacroix
& Ephameron

Ephameron

Nooit meer alleen,
(Oogachtend, 2021)

S

éraphine (1955) volgde de stripopleiding aan Saint-Luc
in Brussel en publiceerde er twee verhalen in de 9e Rêve,
van 1976 tot 1978. Ze maakte meerdere albums, werkte
mee aan verschillende illustratie- en persprojecten. Séraphine is
mede-stichter van het bedrijf Séraphine Graphics, dat gespecialiseerd is in communicatie in stripvorm.
Jean-Claire Lacroix (1955) bezocht na haar opleiding het atelier
‘R’ (Le 9e Rêve). Ze publiceerde verschillende verhalen in het tijdschrift (À SUIVRE) en werkte voor kranten als l’Hebdo, La Libre of
nog Le Soir, dat haar eerste stripreportage opnam in 1992. Dan
volgen persoonlijke boeken, reclamewerk en een terugkeer naar
het stripverhaal in 2021.
Séraphine

Schetsen voor
Margaretha,
te verschijnen project

Ephameron (1979) is vooral bekend als illustrator en tekenaar,
maar is daarnaast ook docent, auteur en curator. Ze is de drijvende kracht achter het kunstenfestival Grafixx in Antwerpen.
Haar beeldverhaal over de strijd van haar vader met dementie, Wij
twee samen (2015), kreeg veel bijval. Haar werk verkent intieme
levensdrama’s en een gevoelige kant van het bestaan.

Séraphine

Jean-Claire Lacroix

Ephameron

Jean-Claire Lacroix

Banal Canal, te verschijnen project

8

9

Noémie Marsily

Mathilde Vangheluwe &
Aurélie William Levaux

Mathilde
Vangheluwe

Funky Town
(Atrabile, 2020)

N

oémie Marsily (1983) studeerde illustratie aan Saint-Luc
Brussel. Op artistiek vlak ontwikkelt ze zich in het spoor
van haar ontmoetingen en projecten, die evolueren van
stripverhaal, illustratie, animatiefilm tot lesgeven. Ze publiceerde
de stripverhalen Fouillis Feuillu, Fétiche en Memet, en werkte mee aan
tal van fanzines, collectieve boeken en tentoonstellingen.
Ondanks een vurige passie voor het zeeleven en walvissen gaat
Mathilde Vangheluwe (1982) illustratie studeren aan het Institut
Saint-Luc in Brussel, en later aan Sint-Lucas in Gent. In 2016 en
2020 publiceert ze respectievelijk Pendant que le Loup n’y est pas,
samen met Valentine Gallardo, en het eerste deel van Funky Town,
bij Atrabile.

Noémie Marsily

Illustratie voor Bruzz

Aurélie William Levaux (1981) blijft nooit lang hangen in een
artistieke praktijk. Hoewel ze sinds het begin van deze eeuw
ingeschreven staat als stripauteur, publiceert ze ook romans en
novelles, houdt tentoonstellingen over de hele wereld en zingt en
performt haar verlangens en twijfels van zich af. Deze dwangmatige
pamfletschrijfster, die strijdt voor rechtvaardigheid, werpt zich op
als voorvechtster van de armen, de zwakken...

Aurélie William Levaux

Mathilde Vangheluwe
Noémie Marsily
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La vie intelligente
(Atrabile, 2019)

Aurélie William Levaux
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Marc Hardy

Hermann & Benoît Feroumont

M

arc Hardy (1952) brengt zijn kindertijd in Afrika door,
waar hij op erg jonge leeftijd besmet geraakt met het
stripvirus. Vanaf 1968 werkt hij voor de studio van
Mittéï en publiceert zijn werk in Robbedoes. Hij creëert met name
de reeksen Arkel (met Stephen Desberg, 1981) Pi G.Raf Zerk (met Raoul
Cauvin, 1982) en Lolo & Sucette (met Yann, 1988).
Na een door de oorlog getekende kindertijd gaat de stripcarrière
van Hermann (1938) van start met een verhaal voor een scoutsblad.
Zijn werk wordt opgemerkt door Greg, en samen lanceren ze
Bernard Prince. Nadien volgen de avonturen van Comanche, waarna
Hermann zo bekend is dat hij aan een solocarrière kan beginnen.
Het resultaat is eerst en vooral Jeremiah, en later ook een heleboel
one-shots. In 2016 ontvangt Hermann de Grand Prix in Angoulême
als bekroning voor zijn carrière.

Hermann, Duke

Un pistolero, tu seras,
sc. Yves H. (Le Lombard, 2021)

Marc Hardy

Petites chroniques illustrées du temps du
covid selon Pierre Tombal
Sc : M.Hardy/R.Cauvin

Benoit Feroumont (1969) studeerde illustratie en stripverhaal aan
Saint-Luc in Luik, en nadien animatie aan La Cambre, in Brussel.
Intussen is hij zowel een gevestigd maker van animatiefilms (Bzzz,
Les triplettes de Belleville, Astérix et le domaine des dieux,…) als een
erkend stripmaker geworden (Le Royaume, Gisèle et Béatrice, Fantasio
se marie,…).

Marc Hardy

Hermann
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Benoit Feroumont

Benoît Feroumont

Hommage aan Richard Corben
(2020)
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Mobidic

Ptiluc & Léonie Bischoff

M

obidic (1984) wordt geboren in Frankrijk als
dochter van een Franse vader en een Mexicaanse
moeder. Ze trekt naar Brussel om er animatiefilm
te studeren en vindt er uiteindelijk haar eigen verteltaal in de
stripopleiding aan St.-Luc. Haar albums ”Roi Ours” en ”Le Culte
de Mars” worden getekend door haar interesse voor dieren, de
natuur en Mexico.

Mobidic

Le Culte de Mars
(Delcourt, 2020)

Ptiluc

La Mitraille,
te verschijnen project

Ptiluc (1956) begint zijn carrière als stripauteur bij Vents
D’Ouest nadat hij enkele jaren illustraties voor schoolboeken
maakte. Hij tekende in totaal een vijftigtal albums, voornamelijk
humoristisch-filosofische dierenfabels. Zijn verhalen over
motorreizen, gedeeltelijk verschenen bij Albin Michel, zijn
verzameld op een blog.
Léonie Bischoff (1981) is een Zwitserse auteur die in Brussel
woont, waar ze aan Saint-Luc de opleiding stripverhaal volgde.
Ze is een van de stichters van het Atelier Mille in Brussel, waar
ze sinds 2011 werkt en verschillende albums maakte. Haar
album Anaïs Nin, Sous la mer des mensonges won de publieksprijs
in Angoulême in 2021.

Léonie Bischoff

Essais pour
Anaïs Nin, Sous la mer
des mensonges
(Casterman, 2020)

Mobidic

Ptiluc
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Léonie Bischoff
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Exaheva

Chariospirale & Thijs Desmet

I

n 2012, toen hij stripverhaal studeerde aan Saint-Luc,
begon Exaheva te experimenteren met interactieve
digitale strips. Hij werkt sinds 2015 aan Still Heroes, een
grote muzikale en interactieve strip, die zal verschijnen in
2021. Daarnaast schrijft hij het scenario van de reeks Mekka
Nikki, waarvan het eerste deel in november 2020 verscheen
bij Vide-Cocagne.
Chariospirale raakte in 2012 bekend door zijn bijdrages aan het
collectief Glory Owl en aan de reeks Doggybags van Label 619.
Op zijn dertigste besloot hij zijn autobiografie in tekeningen
te gieten in Le meilleur dessinateur de tous les temps [De beste
tekenaar aller tijden], zijn eerste graphic novel (bij uitgeverij
Même pas mal). Chariospirale woont en werkt in Brussel.

Chariospirale

Le meilleur dessinateur BD de tous
les temps (Même pas mal, 2019)

Thijs Desmet

Vuur, digitale strip (2020)

Thijs Desmet (1988) haalde zijn diploma in 2014 aan Sint‑Lucas
in Gent. Hij tekent in de eerste plaats strips, maar maakt
ook andere illustraties of kunstwerken. Hij is geboeid door
verschillende artistieke en creatieve processen. Er wordt
gezegd dat je hem, als je rond middernacht heel stil bent, strips
kunt horen tekenen, die hij binnenkort hoopt te publiceren.

Exaheva

Exaheva

Chariospirale
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Thijs Desmet

beeld uit Still Heroes,
interactieve digitale strip, 2021
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Judith Vanistendael
Wide Vercnocke &
Romain Renard

J

udith Vanistendael (1974), dochter van de Brusselse dichter en essayist Geert Van Istendael, is de auteur van de
graphic novels De maagd en de neger (2007), Toen David
zijn stem verloor (2012), Mikel (2016) en Penelope (2019). Ze illustreert kinderboeken en geeft les in de afdeling beeldverhaal van
LUCA School of Arts. Haar werk werd vertaald in 9 talen.
Wide Vercnocke (1985), studeerde beeldverhaal aan Sint-Lukas
Brussel en werkt sindsdien als illustrator voor verschillende
media. Hij tekent daarnaast live-visuals voor theater. Na drie
veelgeprezen graphic novels, waaronder het tweeluik Wildvlees
en Narwal, verscheen begin 2020 het langverwachte Drieman,
over het zwarte oorlogsverleden van zijn grootvader.

Wide Vercnocke

Vogelgoden, work in
progress

Judith Vanistendael

La baleine de bibliothèque,
sc. Zidrou, te verschijnen project

Romain Renard (1975) is illustrator, stripauteur, scenograaf,
graficus en muzikant. Hij werkte mee aan videogames, maakte
storyboards voor films en bedacht shows voor Franco Dragone,
een van de oprichters van Cirque du soleil. In 2013 begint hij
bij Le Lombard zijn reeks Melvile, die wordt vertaald naar het
theater vanaf 2015.

Judith Vanistendael

Wide Vercnocke

Romain Renard

Romain Renard

Les chroniques de Melvile (Le Lombard, 2021)
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Jana Vasiljevic
Valentine Gallardo
& Elodie Shanta

J

ana Vasiljević (1990) is een illustratrice en striptekenares uit Gent. Na haar opleidingen design en illustratrie
wordt ze actief lid van de collectieven Tieten met Haar
en Les VoiZines. Ze werkt aan een boek over haar jeugdherinneringen – ze groeide op in Servië in de jaren ‘90. Haar werk
wordt vaak gekarakteriseerd als “zwarte lijnen vol humor”.
Valentine Gallardo is geboren in Mulhouse (Frankrijk), maar
groeide op in Brussel en woont tegenwoordig in Gent. Haar
werk is in het Engels gepubliceerd door Vice, Shortbox en Space
Face Books, en in het Frans door Atrabile. Ze is lid van het
kunstenaarscollectief Tieten Met Haar en is medeorganisator
van het jaarlijkse small press festival Zine Happening in Gent.

Jana Vasiljević

Elodie Shanta,

Boerderij bij Zomergem, schilderij van de lockdown
op het platteland

Cover voor Manon, l’extra magazine des
f illes super (juli-augustus 2020)

Elodie Shanta is afkomstig uit Bretagne, en schrijft en tekent
strips voor de jeugd en voor het grote publiek. Ze oogstte
eerst online succes dankzij haar blog, en publiceert albums
sinds 2014. Ze werkt ook vaak voor magazines (Biscoto, Milan,
Bayard), is actief als tatoo artiest en organiseert evenementen
rond strips en illustratie.

Jana Vasiljević

Valentine Gallardo
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Elodie Shanta

Valentine Gallardo

Summer mood. Today’s comic.
(Vice Comics, 2020)
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Olivier Grenson
José Parrondo &
Max de Radiguès

O

livier Grenson (1962) weet al op zijn tiende dat hij
later strips wil maken. Hij is de auteur van de succesreeksen Carland Cross en Niklos Koda en maakte in
2018 een album in de reeks XIII Mystery. Vanaf 2008 bevestigt
hij ook als auteur van graphic novels (Voor het ongeluk geboren
La douceur de l’enfer, La Fée Assassine). Olivier Grenson geeft
les aan het ERG in Brussel.
José Parrondo

José Parrondo (1965) is fotograaf van opleiding, schilder en
muzikant, en een autodidactische illustrator en stripmaker.
Hij schreef en tekende in totaal een veertigtal jeugdboeken
en strips. Hij leeft en werkt in Luik, waar hij lesgeeft aan de
kunsthogeschool Saint-Luc aan de opleiding illustratie.

I’m the eggman
(L’association, 2021)

Max de Radiguès (1982) is stripmaker, uitgever bij L’employé
du Moi en bij Sarbacane. Hij publiceerde een hele reeks
strips voor jongeren en volwassenen. Naast zijn reguliere
productie blijft hij erg gehecht aan zelfpublicatie. Zijn verhalen
verschijnen eerst als maandelijkse fanzines die hij aan zijn
lezers opstuurt voor ze als albums verschijnen.

Max de Radiguès

Cover voor het maandelijkse fanzine
Ketje (2020)

Olivier Grenson,

Olivier Grenson

José Parrondo
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La Fée Assassine,
sc. Sylvie Roge
(Le Lombard, 2021)

Max de Radiguès
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Auteurs over
mekaars werk
De tentoonstelling verzamelt auteurs uit
verschillende werelden. Een van de doelstellingen
was dan ook het leggen van verbanden tussen
kunstenaars en werken.

“M

athilde Van Gheluwe heeft me in haar
atelier uitgenodigd, waar ik, tot mijn
vreugde, de originele platen van haar
laatste boeken ontdekte, en schriftjes vol studies,
decoupages en schetsen, etc. We hebben een reeks
tekeningen uitgekozen die een inkijk geven in dat
boeiende creatieve proces.”.

Mathilde Vangheluwe

Schetsboekje met studies voor een personage, work in progress

Noémie Marsily

“F

éroumont. Ik was meteen weg van zijn werk.
Het zit goed in elkaar, het is intelligent,
zacht, grappig, leesbaar en geweldig verteld.
De personages zijn ontroerend, innemend, complex.
In zijn strips zie je dat hij in de animatiefilm werkt.
Ik hoop van harte dat hij de stripwereld niet te veel
links laat liggen voor de animatie”.
Marc Hardy

Benoît Feroumont

Le Royaume de Blanche-Fleur (Dupuis, 2019)
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Een veelvormige
tentoonstelling

Exaheva

Tekening met aanwijzingen voor animatie,
interactieve digitale strip, Still Heroes (2021)

“I

k voel me in de eerste plaats schrijfster en
tekenares, maar ik maak ook illustraties voor
de pers, tatoeages en borduurwerk. Ik heb
besloten al deze facetten van mijn creatieve werk te
tonen, want ze lopen in elkaar door. De tentoongestelde werken zijn een weerspiegeling van het jaar
2020 voor mij. Ik toon alles wat ik graag doe en ik
hoop dat deze veelzijdigheid zich doorzet voor de
komende jaren”.

Exaheva
Décor

Elodie Shanta

“S

till Heroes is de eerste strip die ik in m’n
eentje maak, en een synthese van al mijn
experimenten met de digitale strip tot
hier toe. De lay-out, bedacht voor een scherm, is
helemaal anders dan die voor een strip op papier.
Bovendien zijn er interactieve onderdelen, met
geluid en muziek!”

Elodie Shanta

Personage in borduurwerk

Exaheva
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De afdruk van
het jaar 2020
op de stripcreatie

“I

k koos voor het boek dat ik tijdens de eerste lockdown in de lente van 2020 maakte:
De walvisbilbiotheek. Op 3 maanden tijd heb
ik uit pure frustratie een heel boek bij elkaar getekend. Deze tekeningen heb ik toen zo mooi mogelijk
gemaakt, ik had een diepe nood aan schoonheid te
midden van de vreemde toestand waarin we ons
bevonden. (…) Dit boek zal voor mij altijd symbool
blijven staan voor die intense periode: deze tijd
deed me mijn twijfel over het nut van schoonheid
ergens ver weg opbergen, diep in een lade in mijn
onderbewustzijn.”
Judith Vanistendael

J

ohan De Moor en zijn gastauteurs zijn van
vele markten thuis. Ze zijn werkzaam in
verschillende domeinen, waaronder de strip,
illustratie of tekenfilm, maar voor de tentoonstelling kozen ze ervoor hun werk als cartoonisten
naar voor te schuiven. In dit geconcentreerde werk,
waarmee ze de gebeurtenissen uit de actualiteit op
humoristische wijze bespreekbaar maken, krijgt de
lach altijd een centrale rol.
Judith Vanistendael

De walvisbibliotheek,
sc. Zidrou, te verschijnen project
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Een productie van het Belgisch
Stripcentrum
In samenwerking met AKA en ABDIL
et de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
de Fédération Wallonie-Bruxelles, de VGC en
de Koning Boudewijn Stichting

Kim Duchateau

Perstekening
”Horeca uitbaters thuis”

Curatoren: Johan De Moor, Séraphine, Noémie Marsily, Marc Hardy,
Mobidic, Exaheva, Judith Vanistendael, Jana Vasiljevic & Olivier Grenson
Teksten: Yslaire en de deelnemende auteurs
Coördinatie : Mélanie Andrieu
Scenografie: Jean Serneels in samenwerking met de deelnemende
auteurs
Vertalingen: Philotrans
Grafisch ontwerp: Pierre Saysouk

Het Stripmuseum bedankt in het bijzonder Thierry Van Hasselt, Bernard
Hislaire en alle curatoren voor hun kostbare inzet voor het projet, hun zin
voor innovatie en hun grenzeloze creativiteit.

www.stripmuseum.be
Website van de tentoonstelling
https://united-comics-of-belgium.comics-exhibitions.be
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Belgisch Stripcentrum
Zandstraat 20
1000 Brussel (België)
Open van woensdag tot zondag,
van 10u tot 18u
+32(0)2 219 19 80
www.stripmuseum.be
visit@stripmuseum.be (publiek)

Persinformatie (NL/EN)
Tine Anthoni
0486/54 61 01
tine.anthoni@stripmuseum.be

www.stripmuseum.be/nl/pers
Login: comics
paswoord: smurfs

