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GESTRIPT
lekker schreeuwen
‘Je moet niet schilderen zoals je
iets ziet, maar zoals je het zág.’
De Noorse schilder Edvard Munch
stak zijn aversie jegens het realisme
niet onder stoelen of banken.
Al snel wordt duidelijk waarom:
het echte leven haalt een paar
smerige streken met hem uit.
Hij komt maar niet over de dood
van zijn zusje heen, heeft een
slechte relatie met zijn vader en in
de liefde gaat ook niet erg soepel.
Steffen Kverneland tekent op
knappe wijze de opmaat naar
Munch’ bekendste werk De
schreeuw. Wat een zelfportet blijkt te
zijn. Kverneland is een liefhebber en een
kenner. Dat zie je. De foto’s van hemzelf
hadden echter niet gehoeven. Te realistisch. (KS)
munch ((((( €34,90 (HC)
oog & blik / de bezige bij

Sixties overdose

supersoldaat
Videogames worden steeds
vaker verfilmd, maar het kan
ook wat minder hightech. Zoals
met de tweedelige stripserie
Splinter Cell: Echoes. De strips
spelen zich af tussen de games
Splinter Cell: Conviction en het
onlangs verschenen Splinter Cell:
Blacklist. Supersoldaat en
meestersluiper Sam Fisher is
met pensioen, maar moet toch
weer zijn blaffers uit het vet
halen wanneer een terroristische
organisatie het op Amerika heeft
voorzien. Het verhaal staat als
een huis en de tekenstijl is lekker
rauw. (TD)
splinter cell: Echoes ((((
€8,95 Dark dragon books
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Uur U is een stripreeks met
als uitgangspunt: Wat als?
We hebben ons al geamuseerd
met ‘Wat als de Russen eerder
op de maan waren geland?’
Aflevering 6, De verbeelding aan
de macht? gaat erover wat er zou
zijn gebeurd als de studentenopstand in Parijs geslaagd zou
zijn en de studenten en
alternatievelingen zouden
hebben gewonnen. Nou, dat is
niet best. Frankrijk komt in een
verschrikkelijke burgeroorlog terecht en de
architectuur wordt
surrealistisch lelijk.
Veel situaties zijn
echte door
denkers. Maar
wat een mooi
stripboek!
(MK)
Uur U: 06: De
Verbeelding
aan de macht?
((((
€16,95 Silvester
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