
Stel, je bent een begenadigd beeldhouwer en

plots krijg je de unieke gave om met je blote

handen elk hard materiaal te kneden zoals jij

het wil. Jammer genoeg heb je maar tweehonderd

dagen om te laten zien wat je kan! Dan is het onher-

roepelijk met je gedaan... Hoe pak je dit aan?

Dit is het originele uitgangspunt van een van de

meest geanticipeerde strips van dit voorjaar: DE

BEELDHOUWER van Scott McCloud. De auteur is strip-
maker, maar eigenlijk vooral bekend als striptheo-

reticus. Zijn UNDERSTANDING COMICS uit 1993 wordt nog

altijd aanzien als een van de standaardwerken over

het maken van strips en het spelen met beeldtaal.

We treffen hem in zijn Leuvens hotel in het midden

van zijn promotour. Ondanks de nachtvlucht is hij

volledig klaar voor de nodige filosofische beschou-

wingen over zijn boek en de stripwereld in het

algemeen.
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INTERVIEW SCOTT McCLOUD DOOR MARIO STABEL

“Ik wilde een verhaal maken dat
tegelijk tot aan het plafond reikt,
maar ook de bodem niet uit het
oog verliest.”



U bent een druk bezet man op

dit moment: bijna non-stop op

boektournee van februari tot en

met mei en enkele trans-

Atlantische vluchten als toe-

maatje. Houdt u van dit deel

van de job: de interviews, de

promopraatjes,...?

SCOTT McCLOUD: “Eigenlijk doe ik

dat wel graag, ja! Ik heb vijf jaar

aan het boek gewerkt, zeven

dagen per week, elf uur per dag.

Ik kwam dus bijna niet meer bui-

ten, afgezien van een occasionele

lezing waar ze me voor vroegen.

Nu het werk af is, krijg ik de

gelegenheid om overal over mijn

boek te vertellen. Ik kom op

plaatsen waar ik nog nooit ge-

weest ben, ik ontmoet nieuwe

mensen en ik kan dit alles samen

met mijn vrouw Ivy doen. Wat

wil een mens nog meer?! Voor

mij is het echt een beloning na

die jaren van hard labeur!”

Vijf jaar werken aan een graphic

novel is inderdaad niet niks.

Waaraan was u het meeste tijd

kwijt: het schrijven of het teke-

nen?

McCLOUD: “Het tekenen blijft voor

mij toch het moeilijkste deel. Ik

ben echt geen natuurtalent en ik

mis de nodige vaardigheden om

mijn tekeningen direct juist op

papier te krijgen. Ik heb ook wel

hard gewerkt aan het verhaal en

de lay-out, maar dat is voor mij

het meest opwindende deel van

de job. Hoe breng ik alles visueel

in beeld? Hoe structureer ik het

geheel? Enzovoort... Dat is voor

mij een deel van het verhaal ver-

tellen: zal ik hier één of twee

vakjes gebruiken, voeg ik hier

nog een tekening toe,...“

U ziet dat u hiermee ook niet

over één nacht ijs gegaan hebt.

Ik denk dat dat de grote kracht

van uw boek is.

McCLOUD: (glundert) “Dank je.

Voor mij is dat in elk geval de

essentie van strips maken.”

Het hoofdpersonage David

Smith wil ten koste van alles

geliefd worden. Vreemd genoeg

kiest hij aanvankelijk niet voor

de liefde van een zielsgenoot,

maar wel voor die van de ano-

nieme massa.

McCLOUD: “Dat klopt, ja. David wil

herinnerd worden, maar hij heeft

nog meer schrik om vergeten te

worden. Dat is een subtiel, maar

een heel belangrijk onderscheid in

mijn ogen. Hij droomt er op zich

niet van om geadoreerd te worden

door velen, hij heeft eerder nacht-

merries over het feit dat hij uitge-

veegd zou worden, alsof hij nooit

bestaan heeft. Dit gebeurt natuur-

lijk met de meeste mensen: na je

dood zijn er wel enkele personen

die je nog een tijdje in gedachten

houden, maar wat gebeurt er als

die op hun beurt verdwenen zijn?

Hier heeft hij echt een heilige

schrik voor. Over zijn eigen familie

wordt al niet meer gepraat trou-

wens, zelfs al waren het stuk voor

stuk creatievelingen.
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Het tekenen blijft voor mij toch het moeilijkste
deel. Ik ben echt geen natuurtalent en ik mis
de nodige vaardigheden om mijn tekeningen
direct juist op papier te krijgen.



Ik denk dus dat David niet zozeer

streeft naar zijn moment de

gloire, maar zijn finale dood zo-

lang mogelijk wil uitstellen. En

dan heb ik het niet zozeer over de

fysieke dood, maar wel over die

uit-het-oog-uit-het-hart-dood.”

Veel mensen leven nog verder

bij de gratie van hun nage-

slacht, maar ook dat is voor

David niet weggelegd.

McCLOUD: “Er zijn verschillende

manieren om in de herinnering

van de mensen te blijven leven

en familie en kinderen is er daar

één van. Maar laat ons niet te

veel verklappen: er zijn nog men-

sen die het boek niet gelezen

hebben...”

Op een gegeven moment zie je

hem in het telefoonboek blade-

ren en dan ziet hij dat hij maar

een van de zovele mannen met

de naam David Smith is.

McCLOUD: “In de States is David

Smith een heel veel voorko-

mende naam. Het is dus een be-

wuste keuze geweest om hem zo

te noemen. Daar komt nog bij

dat er ook een bekende beeld-

houwer David Smith is geweest.

Hij zal dus altijd ‘de andere David

Smith’ zijn. Dat is de vloek die op

hem rust.”

Is dat voor hem een soort wake

up call geweest?

McCLOUD: “Op dat moment reali-

seert hij zich inderdaad dat hij

maar een van die velen is. Veel

mensen zouden hieruit besluiten

dat ze deel zijn van een groter

geheel, van een grote familie,

maar zo zit hij niet in elkaar. Hij

ziet alleen een lijst met vergeten

en naamloze mensen.”

Dan sluit hij een deal met de

duivel, iets wat in het licht van

zijn karakter een logische keuze

lijkt. Hij krijgt van hem een

uniek geschenk, maar hij doet

er in mijn ogen nogal weinig

mee: hij fabriceert heel veel

kunstwerken, maar niet echt

iets dat van heel veel

creativiteit getuigt.

McCLOUD: “Dat is ook wat de

kunstwereld en de recensenten

ervan denken. Hij wil aanvaard

worden binnen dat wereldje en

door hen die de goede smaak

moeten bewaken. Maar zij vinden

zijn werk niet geïnspireerd ge-

noeg en dat zit hem hoog. Hij

voelt zich geviseerd door hen.”

Op het einde van het boek

maakt hij dan zijn meesterwerk.

McCLOUD: “Oh, jij vindt dat een

meesterwerk? Van mij zal je dat

niet horen!” (lacht)

Daar wilde ik net toe komen.

Het gaat over een redelijk klas-

sieke en clichématige moeder-

met-kind-combinatie. Het deed

me zelfs wat denken aan dat

reusachtig Christusbeeld in Rio.

Is dit zijn welgemeende fuck

you richting de kunstcritici?

McCLOUD: “Nee, nee, dat is zeker

niet de bedoeling. Als je er goed

op let, zal je merken dat ik me

als auteur nergens over de

kwaliteit van zijn kunstwerken

uitspreek. Ik wil het er bij de le-

zer niet inrammen dat ze van zijn
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Er zijn verschillende manieren om in de
herinnering van de mensen te blijven leven
en familie en kinderen is er daar één van.

http://www.davidsmithestate.org/index.html
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kunst moeten houden of dat nu

net niet moeten doen. Het is veel

interessanter om er even bij stil

te staan waarom hij die dingen

maakt, met welke drive hij ze

maakt. Eigenlijk heeft zijn werk

— zeker dat van op het einde —

nog weinig te maken met kunst.

Het gaat over zijn relaties en het

vasthouden aan één bepaalde

onuitgesproken belofte. Dit klinkt

misschien allemaal nogal cryp-

tisch, maar als je het boek her-

leest, moet je dit maar eens in

het achterhoofd houden.”

Toch kan ik me niet van de

indruk ontdoen dat u toch heel

dat kunstwereldje even op zijn

nummer wou zetten.

McCLOUD: “Ik wil zeker geen

waardeoordeel uitspreken over

de kunstwereld en -recensenten.

Zo heb ik bijvoorbeeld zelf weinig

problemen met een Jeff Koons,

want ik vind dat die een aantal

mooie zaken gemaakt heeft.

Iedereen houdt toch van zijn

Puppy aan de ingang van het

Guggenheimmuseum in Bilbao?

Toch is het in bepaalde middens

niet bepaald bon ton om derge-

lijke uitspraken te doen. Of

Koons er zelf om maalt, dat denk

ik niet, maar mijn David Smith zit

met een soort van existentiële

frustratie. De kenners vinden zijn

werk niet goed en diep in zijn

binnenste vreest hij dat ze wel

eens gelijk zouden kunnen

hebben. Zo geeft hij inderdaad

wel eens af op heel het wereldje

en op bepaalde artiesten die in

zijn ogen inferieur werk afleveren,

maar dat is steeds het personage

dat spreekt en dus niet nood-

zakelijk de mening van mij als

auteur.

Natuurlijk, er zijn kunstenaars en

galeriehouders die het spel niet

serieus spelen, maar je kunt als

criticus ongelooflijk gemeen zijn

in je uitlatingen en au fond toch

wel gelijk hebben. De kunstcriti-

cus in mijn boek belichaamt

zowat die archetypische voorstel-

ling van de arglistige persoon die

met een paar woorden een werk

met de grond gelijk kan maken.

Zo wordt hij de nemesis van

David, ook al betekent dat niet

dat zijn waardeoordeel an sich

verkeerd is.”

De mensen met wie ik over het

boek sprak, halen toch ook

steeds die kritische uithaal naar

de kunstwereld aan. Kunst is

gedegradeerd tot een geldzaak

waarin het snoepje van de dag

heel even zijn ding mag doen,

maar heel vaak direct terug

uitgespuwd wordt.

McCLOUD: “Dat is natuurlijk een

deel van dat wereldje. Maar ik

ben ervan overtuigd dat de

meeste betrokkenen het goed

menen. Volgens mij is het ook

een vergissing om te denken dat

er zoveel geld in omgaat.

Iedereen droomt er natuurlijk van

om goed zijn kost te kunnen ver-

dienen met zijn of haar kunst,

maar de meeste artiesten zijn

Ik wil zeker geen waardeoordeel uitspreken
over de kunstwereld en -recensenten.
Zo heb ik bijvoorbeeld zelf weinig problemen
met een Jeff Koons.

http://www.guggenheim-bilbao.es/en/works/puppy-3/
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toch integer genoeg om dat

aspect niet op de eerste plaats te

zetten. Het personage Mira uit

mijn boek portretteer ik bijvoor-

beeld als een betrokken en hard-

werkende artieste. Misschien zal

ze nooit de erkenning krijgen die

ze verdient, maar ze houdt echt

van haar kunst.”

Wat is de rol van de media

hierin? Ik moet soms denken

dat ze — mits de nodige buzz

— een slecht kunstwerk op een

even hoge piëdestal kunnen

plaatsen als pakweg een MONA

LISA.

McCLOUD: “Tja, mensen kopen nu

eenmaal met hun oren. Ze ver-

trouwen vaak hun eigen oordeel

niet meer, maar baseren zich op

de mening van dé andere, wie

dat dan ook mag zijn. Men had

misschien de lotsbestemming van

de wereld kunnen veranderen en

de hele 20ste eeuw op een an-

dere manier kunnen invullen door

even aan de boom te schudden.

Dat is nu eenmaal de aard van

het universum: het is een wanor-

delijk en onverschillig universum,

waar gelukkig af en toe mooie

dingen uit voortvloeien. Ik reis

veel en probeer onderweg heel

wat musea te bezoeken op een

open en onbevangen manier. Ik

heb niet de neiging om die kunst-

stukken te beoordelen. Ik hou

het simpel: ik geniet ervan en ga

weer verder.”

In het begin weet David met

zijn gave echt geen blijf en

creëert hij het ene werk na het

andere. Op een gegeven mo-

ment lijkt zijn drive een beetje

verdwenen en is het (eindelijk)

Meg die op de eerste plaats

komt.

McCLOUD: “Zij is uiteindelijk nog

het enige publiek waar hij het

allemaal voor doet, ja!”

Ook New York speelt een be-

langrijke rol in het boek. De

stad fungeert niet louter als

statisch decor, maar lijkt me

een actieve rol in het verhaal te

spelen.

McCLOUD: “New York is inderdaad

een personage op zich geworden

en het verhaal kon zich volgens

mij ook nergens anders afspelen.

Die stad is natuurlijk ook een ge-

val apart... Het is een van dé

kunstmetropolen, maar heeft

tegelijk ook een heel particulier

karakter. Het is een stad op een

smal eilandje die zich een weg

naar boven heeft gebaand. Ook

David probeert dit te doen, maar

hij crasht ongelooflijk.

New York is ook een stad die

graag de aandacht op zichzelf

vestigt. Een mooi voorbeeld daar-

van is de Empire State Building,

lange tijd het hoogste gebouw

van de stad. Als je de lift neemt,

zie je daar een mooie afbeelding

van het gebouw zelf. Hoe kan je

het bedenken?! Over navelstaren

gesproken: dat is New York!

David woont in een stad die

voortdurend zijn eigen naam

Mensen kopen nu eenmaal met hun oren.
Ze vertrouwen vaak hun eigen oordeel niet
meer, maar baseren zich op de mening van
dé andere, wie dat dan ook mag zijn.
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uitschreeuwt en tegelijk is hijzelf

slechts een van de zovele naam-

loze inwoners. Die discrepantie

vond ik wel goed passen bij het

verhaal. Daarnaast is het verhaal

is natuurlijk ook geschoeid op

een typische Amerikaanse leest:

die van de superhelden. Het feit

dat de protagonist over een

superkracht beschikt, maakte de

grote stad uitermate geschikt als

setting.”

Toevallig zag ik dit weekend de

film ETERNAL SUNSHINE OF THE

SPOTLESS MIND nog eens.

SCOTT EN IVY McCLOUD: (in koor)

“Dat is een van onze favoriete

films!”

Misschien ligt het aan mij, maar

ik zag heel wat parallellen met

uw verhaal.

McCLOUD: (terug solo) “Het zijn

allebei vertellingen waarbij herin-

neringen en verlies centrale the-

ma’s zijn. En de tumultueuze

relatie tussen de belangrijkste

personages natuurlijk...”

Op het einde komt David om

het leven.

McCLOUD: (lacht) “Daar is inder-

daad geen twijfel over. Dat zie je

zelfs al gebeuren in de proloog

van het boek!”

Wat ik mij afvroeg: heeft hij

uiteindelijk vrede met zijn lot?

McCLOUD: “Ja en nee. Het verhaalt

ontwikkelt zich in twee richtingen.

Aan de ene kant lijkt het zo dat

hij zijn strijd tegen de vergetel-

heid heeft opgegeven, maar aan

de andere kant blijft hij nieuwe

dingen maken en vechten tegen

zijn uiteindelijke lotsbestemming.

Dat was ook van in het begin

mijn bedoeling: ik wilde een ver-

haal maken dat tegelijk tot aan

het plafond reikt, maar ook de

bodem niet uit het oog verliest.

De lezer moet met datzelfde ge-

voel zitten: de contradictie tussen

aanvaarding én de voortdurende

strijd tegen die aanvaarding.

Voor mij persoonlijk is alle kunst

nutteloos trouwens, maar dat is

net wat het zo mooi maakt! Maar

een echte artiest blijft opboksen

tegen die waarheid. Ook David

blijft dat doen in weerwil van

alles wat hij ondertussen weet.

Dit continue en glorieuze, maar

tegelijk ook vruchteloze gevecht

blijft hem in de ban houden.”

U hebt het uzelf wel heel moei-

lijk gemaakt om een vervolgal-

bum te maken!

McCLOUD: “Nee, een sequel zit er

zeker niet in! Alhoewel, nu met

de filmplannen, wie weet? Het

zou in elk geval een totaal ander

verhaal moeten worden.”

Sony heeft inderdaad de

filmrechten gekocht van

THE SCULPTOR. Wil dit dan ook

zeggen dat u betrokken bent bij

het scenario?

McCLOUD: “Heel het project zit nog

in een prematuur stadium, dus

voorlopig kan ik daar nog niet met

100% zekerheid op antwoorden. Ik

maak me ook niet al te veel illu-

sies dat ik de Hollywoodbonzen

moet vertellen hoe ze een film

moeten maken. Daar komt nu een-

maal heel wat bij kijken. De film is

De film is de film, de graphic novel is de
graphic novel. Een stripmaker blijft in dit
geval maar het best bij zijn tekentafel.
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de film, de graphic novel is de

graphic novel. Een stripmaker blijft

in dit geval maar het best bij zijn

tekentafel.”

Toch hebt u in uw dromen

waarschijnlijk al wel acteurs op

uw figuren geplakt...

McCLOUD: “Natuurlijk, maar jam-

mer genoeg kan ik je hier geen

namen noemen. Dat wereldje zit

namelijk nogal raar in elkaar. Als

ze toevallig zouden horen dat ik

hier een aantal namen drop, dan

weten ze dat ik voor mijn beurt

gesproken heb. Wat ik je wel kan

zeggen is het volgende: voor de

figuur van oom Harry zou ik me

volgens een aantal mensen geba-

seerd hebben op stripicoon Stan

Lee (legendarische stripmaker en

geestelijke vader van onder an-

dere X-MEN, SPIDER-MAN en THE

HULK, ms), maar dat klopt niet.

Het personage is geënt op mijn

schoonvader Lester. (mevrouw

McCloud toont een foto op haar

smartphone). Jammer genoeg is

hij gestorven net voordat de

Amerikaanse editie verscheen.

Wij vonden altijd dat hij wel wat

weghad van Robert DeNiro, maar

zelf stond hij erop dat zijn rol zou

vertolkt worden door Tom

Cruise.” (hilariteit alom)

U bent vooral bekend om uw

non-fictieboeken over strips.

Hoe moeilijk was het om nu zelf

een strip te maken? Uw vorige

fictiewerken ZOT! en THE NEW

ADVENTURES OF ABRAHAM LINCOLN

zijn ondertussen al bijna twintig

jaar oud.

McCLOUD: “Het was een serieuze

uitdaging, maar wel een die ik

met plezier aangegaan ben. Ik

vind het trouwens niet erg om

hard te werken en heb me dan

ook echt gesmeten. Voor veel

mensen lijkt fictie misschien ge-

makkelijker dan non-fictie. Bij dat

laatste zou de intellectuele uitda-

ging groter zijn, je moet je bron-

nen checken,... Vergeet het! Voor

het schrijven van dit boek ben ik

heel diep moeten gaan. Het is

allemaal zo subtiel en je moet

met zoveel zaken rekening hou-

den, dat ik er heel veel van

geleerd heb door het zelf nog

eens te doen.”

Had u geen schrik voor de

reacties? Meneer de stripgoeroe

gaat zich ook eens wagen aan

een fictieboek...

McCLOUD: “Natuurlijk! Ik bombar-

deerde mezelf tot schietschijf van

alle collega-stripmakers. Maar ik

zag die druk als iets positiefs.

Het was in elk geval iets wat ik

niet licht mocht opnemen. Ik kon

hier serieus mijn vingers aan ver-

branden of ik kon laten zien dat

mijn inzichten in het medium toch

nog enig praktisch nut hadden.”

Hoe kijkt de striptheoreticus

Scott McCloud naar de verha-

lenverteller Scott McCloud?

McCLOUD: “Ik bekijk mezelf nog

altijd als een beginnend schrijver.

Ik ben ooit begonnen met fictie,

maar dat heb ik eigenlijk maar

een aantal jaren gedaan. Ik had

het verhaal van DE BEELDHOUWER al

heel lang in mijn hoofd zitten,

zodat de jonge McCloud moest

samenwerken met de oudere,

meer ervaren versie van zichzelf.

Ik genoot van de ervaring en van

de vitaliteit van iemand die nog

aan het ontdekken is hoe hij een

Voor het schrijven van dit boek ben ik heel
diep moeten gaan.



8

goed verhaal op papier moet zet-

ten. Ik zit nog steeds in dat leer-

proces en ik heb me ontzettend

goed geamuseerd bij mijn eerste

stappen op het slingerende gra-

phic novelpad.”

Ik zag u in 2009 aan het werk

bij het Stripfestival in Turnhout.

U gaf daar een zeer gesmaakte

lezing waarbij u het onder

andere had over nieuwe manie-

ren van verhalen vertellen.

U voorspelde toen een alsmaar

groeiende rol van het internet.

We zijn nu zes jaar later en het

enige wat ik zie is dat uitgeve-

rijen hun waren inderdaad

digitaal proberen te slijten,

maar niet veel verder komen

dan een veredelde pdf.

McCLOUD: “Ik snap wat je bedoelt.

Dat wereldje is aan het verande-

ren, maar dat is een ongelooflijk

traag proces. Stripmakers zijn

nog aan het zoeken naar een ma-

nier om zich uit te drukken die

niet alleen werkt in gedrukte

vorm, maar ook digitaal. Ik denk

dat we op het punt staan dat we

een keuze moeten maken: ofwel

gaan we volop voor dat digitale,

maar moeten we onze aanpak

veranderen, ofwel blijven we

plakken aan de klassieke ge-

drukte vorm. Het is niet simpel

om zomaar met één druk op de

knop te switchen tussen die ver-

schillende media. Dat werkt ge-

woon niet. Ik heb voor DE

BEELDHOUWER bewust voor een ge-

drukte uitgave gekozen. Dat

paste hier gewoon het beste bij.

Er bestaat natuurlijk een e-book

van voor Kindles en iPads, maar

voor mij is er eigenlijk maar één

echte versie en dat is deze. (tikt

op zijn boek)

Ik heb ooit ook webcomics ge-

maakt en dan is het een ander

verhaal natuurlijk: die waren al-

leen voor het internet bedoeld. Ik

probeerde dan ook optimaal ge-

bruik te maken van dat medium.

In de States is er momenteel

trouwens nogal wat te doen rond

het begrip repurposing. Ik vind

dat een beetje een vies woord. Je

gaat voor iets een bestemming

zoeken die daar oorspronkelijk

niet voor bedoeld was en dat

komt vaak nogal geforceerd over.

Ik denk niet dat dàt de manier is

om met strips om te gaan.”

Standaard Uitgeverij heeft

enkele jaren geleden geëxperi-

menteerd met een tabletversie

van DE STUIVENDE STAD, een al-

bum van SUSKE EN WISKE. Het

album werd dan gepimpt met

geluidseffecten en enkele

animaties. Dit was een redelijk

succes, maar het is wel bij dat

ene album gebleven.

McCLOUD: “Ik vrees dan ook dat

dat niet echt de juiste aanpak is.

Je moet je steeds afvragen of de

Ik denk dat we op het punt staan dat we
een keuze moeten maken: ofwel gaan we
volop voor dat digitale, maar moeten we
onze aanpak veranderen, ofwel blijven we
plakken aan de klassieke gedrukte vorm.
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eigenheid van het medium wel

bewaard blijft of dat je niet beter

een film maakt of zo om je doel

te bereiken. Je maakt zo geen

strip voor de toekomst, je pro-

beert gewoon om een strip op

iets anders te laten lijken.

Persoonlijk vind ik dat jammer: ik

hou nu eenmaal van die aspecten

van de strip die uniek zijn voor

het medium. Waarom zou je daar

te veel aan sleutelen?”

U bent altijd een stripveelvraat

geweest. Hebt u de voorbije

jaren voldoende tijd gehad om

de vinger aan de pols van de

stripwereld te houden?

McCLOUD: “Dat was niet makke-

lijk, nee. Ik was zo hard aan mijn

boek aan het werken dat ik niet

de tijd had om veel comics te le-

zen. Nadat het boek af was, hielp

ik Bill Kartalopoulos bij het redi-

geren van de laatste editie van

BEST AMERICAN COMICS (Dit is een

jaarlijks terugkerende bloemle-

zing van de beste comics van

het afgelopen jaar, telkens met

een gasthoofdredacteur. McCloud

werd onder andere voorafgegaan

door Alison Bechdel, Jeff Smith

en Neil Gaiman, ms). Zo maakte

ik snel een noodgedwongen,

maar fijne rentree in de

Amerikaanse comicscene. Maar ik

sta dus hopeloos achter als het

over de Europese en Japanse

stripmarkt gaat. Er is ongelooflijk

veel goed materiaal verschenen

en ik kijk er nu al naar uit om die

inhaalbeweging te maken!”

Hoe evolueert de strip in de

VS? Zijn er Amerikaanse strip-

makers die er momenteel echt

bovenuit steken?

McCLOUD: “Er zijn een aantal

jonge mensen die echt wel heel

mooi werk afleveren. Ik heb een

aantal onder hen trouwens opge-

nomen in BEST AMERICAN COMICS. Ik

denk nu bijvoorbeeld aan Jillian

Tamaki. Haar boek THIS ONE

SUMMER is echt de moeite: een

sterk verhaal voor alle leeftijden

én goed getekend. Ik ben ook ui-

termate geïntrigeerd door de

nogal surrealistische aanpak van

Jesse Jacobs. En ook het werk

van Sam Alden fascineert me

enorm. Ik ben echt benieuwd hoe

hij verder gaat evolueren.”

Ten slotte, hoe ziet uw eigen

striptoekomst eruit. Gaat u

verder op het fictiepad of wordt

het toch weer non-fictie?

McCLOUD: “Het volgende project

zal zeker weer een non-fictiewerk

zijn: het boek heeft zelfs maar

heel zijdelings iets met comics

te maken. Ik wil iets doen rond

alle vormen van visuele commu-

nicatie: infographics, datavisuali-

satie, Powerpointpresentaties en

zelfs gelaatsuitdrukkingen en li-

chaamstaal. Ik wil een boek ma-

ken over hoe we leren door te kij-

ken. Het is een heel gelaagd en

ingewikkeld project, maar ik

hoop dat ik tot een aantal basis-

principes kan komen.”

Ik wil u veel succes wensen met

deze nieuwe uitdaging en u

hartelijk danken voor dit

boeiend gesprek!

DE BEELDHOUWER telt 496 pagina’s

in zwart-wit met blauw steun-

kleur en verscheen als softcover

en hardcover bij Scratch Books.

Ik wil een boek maken over hoe we leren
door te kijken.

© Mario Stabel


