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PLATENINTERVIEW GRZEGORZ ROSINSKI EN YVES SENTE DOOR WOUTER PORTEMAN

“Kriss is enorm belangrijk
voor de reeks.
Haar verhaal
bood zoveel

mogelijkheden
dat ze een hele

nevenreeks
kon dragen.”

— Yves Sente



PLAAT 1:
Jeremiah 8:
Het Woedende Water
(Hermann)

Is er een plaat die meteen uw voor-

keur wegdraagt?

SENTE: “Goh, er zijn er wel een paar. Ik

ben al sinds jaar en dag fan van BUDDY

LONGWAY. Dat is voor mij pure emotie.

Ik herken ook RAVIAN van Mézières. En

hier: HET WOEDENDE WATER! Dat is toch

een van de beste albums van

Hermann. Ik heb het altijd wel meer

voor COMANCHE gehad.”

Waarom?

SENTE: “Wij lazen thuis het weekblad

KUIFJE en COMANCHE was daarin een

absolute topper. Het was ook de

eerste western waar elk personage

100% geloofwaardig was. Het waren

geen acteurs die cowboytje speelden.

In die strip was de ziel belangrijker

dan de pistolen.”

Is dat iets waar u ook in uw strips

naar streeft?

SENTE: “Natuurlijk. Ik wil dat mijn per-

sonages zo menselijk mogelijk zijn.

Dat heb je nodig om je verhaal geloof-

waardig te maken. Die plaat van

GRINGOS LOCOS is prachtig, maar de per-

sonages zijn op en top karikaturaal,

ondanks de historische context. Ikzelf

streef een maximale geloofwaardig-

heid na: de lezer moet zich perfect

kunnen vereenzelvigen met een perso-

nage.”

Hoe bouwt u een scenario op? Begint

u met het verhaal of start u met de

psychologische uitbouw van de

personages?

SENTE: “Dat hangt ervan af. Alles start

met het basisidee. Dat kan een plaats,
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Eeen muur. Dat was de rechtstreekse aanleiding
voor Grzegorz Rosinski om zijn Zwitsers paradijs
even te verlaten en naar onze hoofdstad Brussel af

te zakken. Want met de inhuldiging van de 49ste strip-
muur, met Thorgal en zijn familie, kreeg hij nog maar
eens een erkenning voor zijn ongelooflijke bijdrage aan
de Negende Kunst. Straks zal ook nog eens menig
stripliefhebber watertanden als hij of zij onder de kerst-

boom een cadeautje vindt
met daarin de loodzware
monografie van Rosinski.
Elke eurocent meer dan
waard en nu al een van
de meest begerenswaardige
boeken van jouw biblio-
theek.
Uitgeverij Le Lombard kent

zijn klassiekers: het interview vindt plaats in de plecht-
statige bar van het Belle Epoque hotel Le Metropole. Niet
toevallig de plaats waar kapitein Francis Blake over-
nachtte tijdens zijn zoektocht in HET MYSTERIE VAN DE GROTE

PIRAMIDE. Noblesse oblige.
De 72-jarige Pool oogt vermoeid na de vele persontmoe-
tingen en gaat eerst nog een sigaret opsteken. Dus be-
ginnen we met de 49-jarige scenarist Yves Sente die, na
zijn successen met BLAKE EN MORTIMER, DE JANITOR en XIII,
nu ook het universum van de Vikingheld Thorgal hele-
maal naar zijn hand heeft gezet. Hij gaat opvallend
gretig in op onze vragen. Let’s go.
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een persoon, een conflict of zelfs een

moraal zijn. Dan wordt de rest rondom

dat idee geweven. Voor de jongste

THORGAL was de stad Bagh Dadh de

directe aanleiding: de stoffige straat-

jes, de handelaars, de hitte. Het leek

me uitermate interessant om te zien

hoe een Noorman zou reageren op

die onbekende wereld. Als je Thorgal

door de soeks ziet lopen, voel je zijn

onwennigheid. Hij is haast een toe-

rist!”

Er werd opgemerkt dat de filmposter

van LAWRENCE OF ARABIA in de cover van

KAH-ANIËL te herkennen is.

SENTE: “Ik denk niet dat Grzegorz dat

doelbewust heeft gedaan, maar ook ik

heb dat onmiddellijk gedacht toen ik

de cover voor het eerst zag. Voor

Rosinski was het heel belangrijk dat

Thorgal terug prominent op de cover

stond. Het was immers al meer dan 10

jaar geleden (met DE BARBAAR) dat dat

was gebeurd, terwijl de reeksnaam

naar hem verwijst! Dat is ongezien! Het

was dus hoog tijd dat hij terug op het

hoogste schavot werd gezet.”

In de laatste vijf albums speelde hij

ook maar een klein bijrolletje. Zo mi-

nimaal dat je hem evengoed had

kunnen laten sterven.

SENTE: “Dat klopt. Het was initieel ook

de bedoeling dat de reeks een door-

start zou krijgen onder de naam JOLAN.

Grzegorz wou echter absoluut dat

Thorgal aan boord zou blijven. Meer

nog: dat Thorgal op een bepaald

ogenblik terug de reeks zou gaan dra-

gen. Voor mij was dat geen probleem

en ik heb dan ook het scenario in die

zin wat aangepast. Vanaf het volgende

album zal Thorgal weer de absolute

held van de reeks zijn, zoals hij dat

ooit is geweest.”

We zijn razend benieuwd hoe u dat

gaat doen! Momenteel lopen er wel

heel veel personages in de reeks

rond. Er zijn niet alleen Thorgal en

zijn medereizigers, maar ook Jolan en

zijn nieuwe vrienden. En dan noemen

we alleen de twee belangrijkste groe-

pen. Als die allemaal moeten samen-

komen...

SENTE: “Dat probleem zijn we nu aan

het oplossen. Er gaan aardig wat men-

sen sterven in de volgende delen. Het

leven kan soms hard zijn. (lacht)

Achter elk hoekje kan een ongeluk ge-

beuren! Zelfs een ordinaire valpartij is

niet uitgesloten.”

Heeft Grzegorz Rosinski zijn stem in

dat eliminatieproces? Tjall de Vurige

legde ooit op zijn vraag het loodje.

SENTE: “Hij had geen specifieke voor-

keur. Over dat elimineren: Thorgal leidt
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Er gaan aardig wat mensen sterven in de
volgende delen. Het leven kan soms hard zijn.



een avontuurlijk en rijkgevuld leven.

Mocht je al zijn kennissen laten leven,

dan zou Thorgal op de duur rondlopen

aan het hoofd van een stoet persona-

ges. Dat zou geen zicht zijn! Daarom

moet je er enkele achterlaten of laten

sterven, hoe rijk en complex ze ook

mogen zijn.”

Kriss van Valnor was in de Qâ-cyclus

maar een bijfiguur, maar werd heel

belangrijk. Ook zij is ooit achtergela-

ten. Haar afscheid was voor mij een

van de pakkendste scènes van de

reeks. Maar ze blijft maar terug-

komen. Is dat pure marketing?

SENTE: “Kriss is enorm belangrijk voor

de reeks. Haar verhaal bood zoveel

mogelijkheden dat ze een hele ne-

venreeks kon dragen. Die nevenreek-

sen waren trouwens echt nodig.

Grzegorz wou zich beperken tot één

deel om de twee jaar, het publiek

wilde net het omgekeerde: twee of

meer albums per jaar. Bovendien

merkte ik op signeersessies dat onze

lezers gehecht waren aan meerdere

personages. Thorgal is natuurlijk de

held, maar ook Wolvin, Kriss, Jolan,

Aaricia,... zijn enorm populair.

Voortdurend werd me gevraagd wat er

met hen gebeurde terwijl Thorgal op

avontuur was. En zo groeide de idee

van de nevenreeksen. De lezers zijn

dus de rechtstreekse aanleiding van

de spin-offs. De marketing is pas later

gevolgd. Het feit dat ze volledig paral-

lel lopen met de hoofdreeks, maakt

onze nevenreeksen uniek. Ben je niet

geïnteresseerd in het leven van Kriss,

maar wil je wel alles weten over

Wolvin? Dan lees je enkel de reeks

over Thorgals dochter. Onze lezers

moeten niet alles lezen en ze hoeven

niet alle albums te kopen. Maar ze

mogen dat natuurlijk wel doen!”

(lacht)

Uiteindelijk gaan de nevenreeksen en

de hoofdreeks samenkomen in het

afsluitende deel 36. Is dat al volledig

uitgeschreven?

SENTE: “We weten heel duidelijk wat

we gaan doen, maar we houden het

nog voor onszelf.”

En wat gebeurt er na het slotdeel?

SENTE: “Alle pistes liggen nog open.

Jolan kan definitief de hoofdrol krijgen.

Of Aaricia, waarom niet? Dat zou wel

passen in de traditie van de

Scandinavische saga’s, waarin vaak

het leven van een hele familie wordt

gevolgd van geboorte tot sterven. We

gaan hoe dan ook eerst de familie

samenbrengen en pas dan kijken in

welke richting we verder gaan.”

PLAAT 2:
Buddy Longway 4: Alleen
(Derib)

Intussen is Grzegorz Rosinski erbij

komen zitten en hij bestudeert de

plaat van Derib minutieus, met het

papier op amper twintig centimeter

van zijn ogen. Of dat een gevolg is van

astigmatisme, de oogaandoening

waardoor de tekenaar een vervormd

zicht heeft, durven wij niet vragen.

Maar wel dit:

Voormalig KUIFJE-redacteur Marc

Legendre moest ooit van zijn directie

aan Derib zeggen dat hij een lagere

plaatprijs ging krijgen omdat hij zo

weinig kadertjes tekende. U gebruikt

opvallend weinig grote kaders.

ROSINSKI: “Ik ben daarin nogal klas-

siek. Een strippagina bestaat voor mij

meestal uit drie rijen en een aantal

kolommen. Ik teken die vooraf nauw-

gezet uit. Daarna schilder ik mijn teke-
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De lezers zijn de rechtstreekse aanleiding van de
spin-offs. De marketing is pas later gevolgd.



ningen op aparte bladen. ik verknip ze

en kleef ze in de kaders. Mijn pagina’s

zijn altijd heel logisch opgebouwd.

Neem nu pagina 8 uit de laatste

THORGAL. De kolomlijnen van het eerste

kadertje lopen onbewust door tot het

voorlaatste kadertje van de plaat. Dit

geeft een mooi en dynamisch resul-

taat. Ik streef op die manier altijd

naar een maximale leesbaarheid zodat

het voor de lezer niet nodeloos ge-

compliceerd wordt. In die plaat van

Derib weet je niet of die tekening wel

hoort bij dat kadertje. Dat is verwar-

rend voor de lezer. Jean Van Hamme

en ikzelf hebben lang geleden beslist

dat we een klassieke opbouw gingen

aanhouden en ik blijf dat doen.”

Hebt u nooit zin gehad om die kaders

wat vaker te doorbreken? Ik denk

bijvoorbeeld aan de fameuze De OGEN

VAN TANATLOC-pagina.

ROSINSKI: “Ik voel me niet opgesloten

in die structuur, hoor. Als het nodig is,

verruim ik de kaders. In KAH-ANIËL staat

bijvoorbeeld een goede halve pagina

met de ontvoerders van Aniël die weg-

zinken in het woestijnzand. Zo’n

gebeurtenis moet je benadrukken.”

Wie bepaalt de paginaopbouw, u of

meneer Sente?

SENTE: “Mijn scenario’s bevatten enkel

beschrijvingen. Grzegorz maakt de pa-

gina-indelingen volledig zelf.”

ROSINSKI: “Jean Van Hamme tekende

de decoupage altijd aan de achterkant

van de uitgetypte pagina. Voor een

deel moet de scenarist inderdaad mee

het ritme van de strip bepalen. Aan de

hand van zijn synopsis werden de

accenten gelegd: hoeveel seconden

houden we de aandacht vast bij dat

prentje, enzovoort. Het is zoals het

maken van een film. Maar na al die

jaren wist ik wel hoe een pagina wordt

opgebouwd. Daarom heb ik aan mijn

nieuwe scenarist gevraagd om me

geen paginaopbouw meer door te stu-

ren, tenzij er echt iets gesuggereerd

moet worden. Dat moet ik natuurlijk

wél weten.”

In uw monografie staat dat u uw

afgewerkte platen rechtstreeks naar

de uitgeverij stuurde. Ik zou denken

dat een scenarist die toch nog even

wil bekijken. Zag u dit als een ultiem

vertrouwen of eerder als een gebrek

aan interesse van Van Hamme?

ROSINSKI: “Geen van beiden. Ik wil niet

dat de scenarist zich achteraf mengt in

mijn tekeningen. Ik heb me daar ooit

heel boos over gemaakt. Het is abso-

luut niet evident om achteraf een of

meerdere kaders opnieuw te tekenen.

Dan is het te laat. In een scenario

moet kristalhelder staan wat wordt

verlangd, zonder dat je er een woor-

denboek moet bijhalen. Er is ruimte

om alle wensen duidelijk neer te

schrijven in de tekst én in de kaderop-

bouw. Laat ik het zo zeggen: de sce-

narist is de radiomaker en ik ben de

luisteraar. Ik moet perfect begrijpen

wat hij wil zeggen. Communicatie is al-

les.”

Met de komst van Yves Sente waait

er duidelijk een frisse wind in de

reeks...

SENTE: (glundert) “Dank u wel!”

Er zaten toch wat minder sterke al-

bums tussen REUZEN en KRISS VAN

VALNOR. Jean Van Hamme stuurde u
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Ik wil niet dat de scenarist
zich achteraf mengt in mijn
tekeningen. Ik heb me daar ooit
heel boos over gemaakt.

Gelijklopende kolomlijnen op pagina 8 in THORGAL 34 voor een dynamisch resultaat. Maar als een scène benadrukt moet
worden, zoals een personage dat in woestijnzand wegzinkt, krijgt die ook meer ruimte.



het volledig afgewerkte scenario. Als

u zo’n doorsnee verhaal ontvangt,

waar vindt u de motivatie om daar

een volledig jaar aan te werken?

Krijgt u dan geen zin in een neven-

project?

ROSINSKI: (opgewonden) “Minder sterk,

minder sterk? Over welke albums heeft

u het dan?”

Het verhaal van DE BLAUWE ZIEKTE vond

ik bijvoorbeeld niet goed.

ROSINSKI: (boos) “Dat begrijp ik nu

echt niet! Ik heb dat album met enorm

veel plezier gemaakt en ben er net

heel trots op. Het bevatte bovendien

een van de meest emotionele scènes

van de hele reeks. Ik zie nog altijd de

amper twaalfjarige Jolan op de eerste

pagina zeggen dat hij ging sterven.

Voor mij is dat album toch enorm ge-

slaagd! Het is vreemd want het is niet

de eerste keer dat ik die kritiek hoor.

Het lijkt wel alsof het grote publiek elk

album waarover ik supertevreden ben

negatief onthaalt. En als ik dan eens la-

mentabel werk aflever, staat men recht

op de banken te applaudisseren.”

Hebt u het nu over DE BOOGSCHUTTERS?

ROSINSKI: “Dat moet je zelf uitmaken.

Ach, het is niet gemakkelijk om je in te

leven in de gedachtegang van het

grote publiek.”

Verwachten de mensen niet altijd een

variatie op hetzelfde thema, zoals een

wedstrijd die door Thorgal wordt

gewonnen?

ROSINSKI: “Je kan niet iedereen plezie-

ren...”

SENTE: “... en zeker niet op hetzelfde

moment...”

ROSINSKI: “... én je kan niet werken

voor de gemiddelde mens. Ik heb

geen zin om vijf of zes versies te ma-

ken van één album om iedereen tevre-

den te stellen. Dan moet er ook een

debiele versie worden gemaakt en

daar pas ik voor.”

Wat is uw eigen favoriete album?

ROSINSKI: “Ik ben visueel ingesteld,

het scenario komt voor mij echt op

de tweede plaats. Daarom zijn het

vertrouwenspersonen — ja, zelfs vrien-

den — die scenario’s voor me schrij-

ven. Ikzelf ben een geboren tekenaar,

geen scenarist. Er is volgens mij nie-

mand die even goed kan tekenen als

schrijven. Aangezien een strip een

combinatie is van beiden, wil ik niet

zeggen welke THORGAL voor mij de

beste is. De ene houdt meer van actie,

de andere van drama en nog een an-

dere van de tekeningen. Welk ant-

woord ik ook geef, ik kan nooit aan de

smaak van iedereen voldoen.”

De drijfveren van Thorgal zijn in de

recente albums toch wat veranderd.

De verhalen van Jean Van Hamme

gingen over macht en draaiden zowel

rond het verwerven als het ontvluch-

ten ervan. In de laatste albums ont-

dekken we een andere Thorgal.

Iemand die plots gedreven wordt

door passie, en waarbij ontrouw,

lust,... naar boven komen.

ROSINSKI: “Al die gevechten om macht

interesseren me niet. Ik hou meer van

verhalen waarin de mens centraal

staat. En daarmee volg ik de huidige

trends in de stripwereld. Misschien ben

ik dus toch niet zo klassiek!” (lacht)

Thorgal en Aaricia rijden tegenwoor-

dig een scheve schaats. Is dat zo ge-

groeid of was het een doelbewust

thema?

SENTE: “We hebben dat vooraf goed

doorgesproken met Jean. We wilden

de reeks losmaken van de jaren 1970

en 1980, en weer laten aansluiten bij

de mentaliteit van vandaag. De maat-

schappij is fors veranderd. Bekijk en

vergelijk maar eens een film van

vandaag en een film van dertig jaar

geleden. We willen niet geforceerd mo-

dern worden voor het jonge publiek,

maar we moeten wel mee zijn met de

tijdsgeest. Het is de bedoeling dat

ook na ons het universum van THORGAL

kan worden verdergezet. Kijk maar

naar wat in Amerika gebeurt met de

helden uit de comics van de jaren

1950. Ze worden nu totaal anders in-

gevuld. Met THORGAL kan je ook zoiets

doen. Je behoudt de basiswaarden en

het basisverhaal waarin Thorgal en

zijn Aaricia zoeken naar rust en elkaar.

Nu tasten we de grenzen van hun

trouw af, door hen vatbaar te maken

voor verleiding. Dat maakt het span-

nend en creëert terug een — welis-

waar moderne — strijd.”

PLAAT 3:
Laïyna
(René Hausman
+ Pierre Dubois)

Hausman is sterk in het weergeven

van nachtelijke scènes. Ook bij u

vinden we dat terug: in ALINOË of in

DE BOOGSCHUTTERS, of in de albums van

DE WRAAK VAN GRAAF SKARBEK. Vindt u

dat ook een sterkte van uzelf?

ROSINSKI: “De kern van een goede te-

kening is het licht. Als je de lichtinval

niet goed kan weergeven, mislukt je
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Ik heb geen zin om vijf of zes versies te maken
van één album om iedereen tevreden te stellen.
Dan moet er ook een debiele versie worden
gemaakt en daar pas ik voor.
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tekening. Je ziet de dingen pas scherp

als er voldoende licht is. Dat lijkt lo-

gisch, maar je moet het zien als een

zonsopgang. Hoe feller het licht, hoe

meer lagen er zichtbaar worden. Ik

schilder ook zo. Ik begin donker en

breng er dan het licht in. Het is eigen-

lijk jammer dat strips gemaakt worden

op witte pagina’s. Die witte stroken

tussen de verschillende kaders zijn te

bruut en verstoren het natuurlijke

leesproces. Ik zou veel liever vertrek-

ken vanaf zwarte bladen.”

U bent de Rembrandt van de strip!

ROSINSKI: (lacht) “In het Louvre hangt

een klein, donker zelfportretje van

Rembrandt. Maar als je dat schilderij

bekijkt van de linker- of rechterkant,

dan komt het volledig los van het

canvas. Het is als het ware een drie-

dimensionaal portret, dankzij de ma-

nier waarop hij met het licht speelt.

Ook ik wil dergelijke diepte in mijn te-

keningen. Ik vind het echt jammer dat

mijn strips op zo’n klein formaat wor-

den gedrukt. Zoals u weet, schilder ik

elk kadertje apart op een groter for-

maat (elke pagina is in realiteit 62 x 45

cm groot. De cover van KAH-ANIËL zelfs

120 x 80 cm). Zo zie je op het originele

schilderijtje van deze markt (onderaan

pagina 4) wel alle details. In de ge-

drukte versie blijft er nauwelijks iets

van over. Het zij zo. Als je een strip wil

maken, moet je bereid zijn om com-

promissen te sluiten op het vlak van

papier, afdruktechniek en formaat.”

Op pagina 32 heeft u de geschilderde

gezichten van de Arabieren geaccen-

tueerd met een zwart lijntje. Streeft u

daar naar een mengvorm tussen

schilderij en tekening?

ROSINSKI: “Dat is opnieuw een compro-

mis. Het kon niet anders omwille van

die verkleining. Mijn uitgever is zelfs

naar mijn atelier in het verre

Zwitserland afgereisd om me dat

probleem uit te leggen. Ik vind zo’n

correctie wel nefast voor mijn geloof-

waardigheid. Het is alsof ik de lezer

bedrieg door over te stappen van de

schilderkunst naar het klassieke beeld-

verhaal. Maar het beeldverhaal heeft

zo zijn wetmatigheden en duidelijk-

heid is er een van. Ik zou bijvoorbeeld

perfect een schilderij met enorm veel
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Als je een strip wil maken, moet je bereid zijn om
compromissen te sluiten op het vlak van papier,
afdruktechniek en formaat.

Links: een gedetailleerd geschilderde
markt. In druk vallen veel details weg.
Boven: geaccentueerde gezichten.



reliëf kunnen maken, maar daar blijft

niets van over in een gedrukte strip.”

PLAAT 4:
Gringos Locos
(Olivier Schwartz + Yann)

GRINGOS LOCOS vertelt de avonturen

van Jijé, Morris en Franquin.

ROSINSKI: “Ik ben nog aanwezig

geweest op een brainstormsessie van

LE TROMBONE ILLUSTRÉ (een ‘clandestiene’

stripbijlage die dertig nummers lang

bij Spirou zat). Alle groten waren er

die avond: Franquin, Hausman en

Delporte natuurlijk. Ze wilden toen iets

bedenken voor mij, maar mijn Frans

was toen zo slecht dat ik er nauwelijks

iets van begrepen heb. Ik herinner me

wel dat toen die gag met die vampier-

ambulanciers uit ZWARTKIJKEN is ont-

staan.”

U heeft ooit zelf een eerbetoon voor

Hergé gemaakt door enkele pagina’s

van KUIFJE EN DE ZONNETEMPEL te

verstrippen.

ROSINSKI: “Dat was enorm leuk. Als ik

een volledig album van KUIFJE zou moe-

ten maken dan zou ik het terug op die

manier doen.”

Heeft u nog zin om nog van die

zijstapjes te maken? U bent uw West-

Europese stripcarrière begonnen bij

het weekblad ROBBEDOES. Dus een

avontuur van ROBBEDOES EN

KWABBERNOOT bijvoorbeeld?

ROSINSKI: “Neen, Robbedoes zegt me

niets. Het is een vriendelijke jongen,

met zijn piccolopakje en zijn rood

mutske, maar ik heb er geen enkele

band mee. Ik ben er ook niet mee op-

gegroeid.”

Het zou fantastisch zijn om u enkele

hommages te zien schilderen van be-

kende stripfiguren. Frank Pé (ZOO,

RAGEBOL) heeft er een paar jaar gele-

den enkele gemaakt.

ROSINSKI: “Als ik een hommage maak,

is dit alleen van mensen die ik echt

ken, zoals mijn vrouw zaliger. In mijn

monografie staan schilderijen van mijn

ouders en van goede vrienden. Dàt

zijn hommages. Hommages van strip-

figuren zie ik niet zitten. Ik kende

Hergé en zijn KUIFJE niet toen ik die pa-

gina’s maakte en dat merk je. Hergé is

ook nooit een inspiratiebron voor mij

geweest. Ik ben opgegroeid in een

totaal andere wereld, met andere

culturele en esthetische accenten.

Later ben ik wel in België gaan wonen

en ben ik zelfs genaturaliseerd, maar

ik ontbreek toch een stuk van de

Belgische stripgeschiedenis.”

Vindt u het soms niet jammer dat u

uw geboorteland nauwelijks aan bod

kan laten komen in uw strips?

ROSINSKI: “Ik ben gelukkig dat ik DE

WRAAK VAN GRAAF SKARBEK heb kunnen

maken. Dat was mijn eerbetoon aan

Polen en het is ook de reden waarom

die albums me zo nauw aan het hart

liggen. Toen ik er nog woonde, maakte

ik illustraties en strips waarin de roem

van Polen opvallend werd bezongen.

Het was haast propaganda. Achteraf

gezien was dat werk te nationalistisch.

Ik ben een echte Europeaan. Duw mij

niet in een hokje! Het stoorde me als
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Ik ben gelukkig dat ik De Wraak van Graaf Skarbek
heb kunnen maken. Dat was mijn eerbetoon aan
Polen en het is ook de reden waarom die albums
me zo nauw aan het hart liggen.



weer een of andere gezagsdrager me

bezocht en de opdracht gaf om nog

maar eens een roemrijke veldslag te

illustreren voor een of ander school-

boek. In mijn monografie staan tal

van dergelijke prenten, maar nu wil ik

dat niet meer doen. Ik teken graag his-

torische verhalen, maar wel van een

verzonnen geschiedenis. Het is toch

zalig als die Vikings in contact komen

met reuzen, goden en ruimteschepen?

De verbeelding is voor mij belangrijk.

Er zijn genoeg andere mensen die wel

en graag aan de slag gaan met docu-

menten, archeologische vondsten en

ander historisch materiaal.”

De cover van KAH-ANIËL doet heel erg

denken aan een filmaffiche van

LAWRENCE OF ARABIA.

ROSINSKI: “Dat klopt niet! Iemand heeft

me er ook al een foto van gestuurd,

maar het zei me helemaal niets. Elke

gelijkenis berust volledig op toeval.”

Great minds think alike.

ROSINSKI: “Ik gebruik wel foto’s om de

correcte lichtinval in mijn tekeningen

te verkrijgen. Voor de cover van

IK, JOLAN heeft mijn dochter Barbara

nog geposeerd (zie ook pagina 227

in Rosinski’s monografie). Maar ik

kopieer nooit klakkeloos een foto.

Anderen zijn daarin meer gespeciali-

seerd. Een foto moet gewoon een in-

spiratiebron blijven.”

Van inspiratiebronnen gesproken.

Voor het scenario van DE CHNINKEL

heeft Van Hamme leentjebuur ge-

speeld bij de Bijbel en 2001: A SPACE

ODESSEY. Maar het bevat volgens ons

ook duidelijk referenties naar RAVIANs

LAND ZONDER STERREN. Van de verschil-

lende stammen, over de verwijfde

bloemendictator en de amazones tot

de clue waarbij er pas vrede komt als

er eenheid is.

ROSINSKI: “Dat zou je eens moeten

vragen aan Van Hamme, Mézières of

Christin. Ik ben best benieuwd wat zij

zouden zeggen.”

DE CHNINKEL verscheen eerst in zwart-

wit. Later verscheen een ingekleurde

versie. Ik vind de inkleuring onver-

wacht supergeslaagd, maar er zijn

enkele pagina’s waarvan ik de inkleu-

ring betreur. Dat zijn de pagina’s

waarin J’on en G’wel zweven in het

grote Niets. Ik vond de ongekleurde

pagina’s beklemmender.

ROSINSKI: “Ja, dat zijn echt mooie

pagina’s. Het was nooit de bedoeling

dat DE CHNINKEL ging ingekleurd wor-

den. Die inkleuring kwam er op vraag

van de uitgever en het grote publiek.

Ik moet wel zeggen dat inkleurster

Graza fantastisch werk geleverd heeft.

(doorbladert DE CHNINKEL) Dit is echt wel

excellent ingekleurd! Ach, er zijn lezers

die houden van de gekleurde versie. Er

zijn anderen die houden van het ver-

haal in zwart-wit. Ik blijf behoren tot

die laatste categorie omdat het album

altijd zo bedoeld was.”

Dank u wel voor het interview. We

wensen u nog veel schilderplezier en

inspiratie toe. En hopelijk kunnen we

snel het vervolg lezen!

ROSINSKI: “Dank u wel, maar ik werk

nog maar enkele dagen in de week,

meer niet. De tijd dat ik in enkele

maanden een THORGAL tekende, ligt ver

achter me. Er is meer in het leven dan

dat.”

Met dank aan Peter D’Herdt voor de

eindredactie.
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Het stoorde me als weer een of andere
gezagsdrager me bezocht en de opdracht gaf
om nog maar eens een roemrijke veldslag te
illustreren voor een of ander schoolboek.

© Raymond Lagae
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Patrick Gaumer, de schrijver van de monografie over Grzegorz Rosinski, zag in dezelfde periode ook een andere monografie van zijn hand verschijnen.Bij Dupuis verscheen een Franstalige monografie over Raoul Cauvin.
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En wie niet genoeg kan krijgen van lijvige overzichtsboeken van stripauteurs, is er nog een boek over
scenarist Jean-Michel Charlier, geschreven door Gilles Ratier.


