Een bezoek aan het Belgisch Stripmuseum…
Een gesprek in de tentoonstellingsruimtes van het BSC…

Papa?

En Kuifje,
papa?

Wat is jouw
favoriete
stripverhaal?

Ja, Robbe?

Goede
vraag, zoon. Ik hou
natuurlijk van de klassieke
strips, die me herinneren aan
de tijd toen ik zo oud was als
jij. Alex, Blake en Mortimer, het
weekblad Robbedoes…

Ik was
nog niet klaar, jongen : natuurlijk
hou ik ook van Kuifje. Kuifje is een onmiskenbaar
meesterwerk van de Belgische strip. Hergé was een voorbeeld
voor verschillende generaties tekenaars en scenaristen na hem,
tot op de dag van vandaag. Het Belgische stripverhaal heeft veel aan
hem te danken! Hij was een van de eersten die in België een grote studio
oprichtte. Iedereen had er zijn specialiteit: er was iemand die instond
voor het schrijven van de tekst in de tekstballonnen, iemand die de
potloodtekeningen van de decors maakte, een inkter, nog een
andere die zorgde voor de inkleuring...

... maar ik
hou niet van Kuifje, papa!
Ik vind de tekeningen te
netjes en de verhalen
zijn raar.

Misschien
zal je later van mening
veranderen, jongen. De tekeningen van
Kuifje hebben het hart veroverd van duizenden
jonge lezers over heel de wereld, door de eenvoud van
de lijnvoering, de indeling van de platen die erop gericht
is de aandacht van de lezer bladzijde na bladzijde vast te
houden. In het laatste vignet van een pagina zie je vaak de
held in een hachelijke situatie. Kijk naar dit vakje... Je
vraagt je af: hoe zal hij zich hieruit redden?

… maar ik
lees liever grappige verhalen,
papa, waarin de kinderen altijd
gelijk hebben en de ouders niks te
zeggen hebben !

stripverhaal : bande dessinée
strip : abbréviation de stripverhaal
weekblad : magazine, hebdomadaire
onmiskenbaar : incontesté
meesterwerk: chef d’œuvre
tekenaar : dessinateur
scenarist : scénariste
tekstballon : phylactère
potloodschets : crayonné

De moderne strip,
jongen, dat is een heel
ander verhaal…

vader en zoon
verdwijnen
pratend in de
tentoonstelling...

inkter : encreur
inkleuring : mise en couleur
lijnvoering: traits
indeling: division, ici : découpage
plaat: planche, terme technique référant aux
dessins originaux de bande dessinée
vignet / vakje : case
hachelijk: périleux, dangereux

