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In Oost-Europa zijn veel striptekenaars die een belangrijke bijdrage leveren aan de Negende
Kunstvorm. Om je alvast een voorproefje te geven van de deelnemende striptekenaars uit
Bulgarije, Polen, Servië en Tsjechië, vertellen we in dit bericht iets meer over enkele
tekenaars en hun werk. Samen bestrijken ze verschillende generaties met een werkgebied dat
loopt van klassieke boekillustraties, via strips en animatie tot hedendaagse computer-games.

Bulgarije
Peter “Stan” Stanimirov (Sofia, 1952) is een
meester in het maken van illustraties voor
kinderen. Hij publiceerde een groot aantal
kinderboeken alsook twee bundels met
Bulgaarse volksverhalen. Als tekenaar-ontwerper
en als artistiek directeur leverde hij een
belangrijke bijdrage aan Haemimont Games, een
studio die veel populaire videogames heeft
uitgebracht. Daarnaast schreef hij een aantal
stripverhalen voor het Bulgaarse tijdschrift
Rainbow. Ook is hij de vaste illustrator van de
Bulgaarse vertalingen van het werk van Stephen
King en Dean Koontz. Verder werkt hij mee aan
de populaire komische televisieserie Bai Kolio Marsianeca (2013), waarin een wetenschapper van
Mars zich moet zien te redden in het hedendaagse Bulgarije. Stanimirov werkt voornamelijk met de
digitale middelen van het programma Photoshop en dat met opmerkelijke resultaten. Hij is een van de
organisatoren van het Internationale Stripfestival in Sofia en momenteel voorzitter van de stripsectie
van de Bulgaarse Kunstenaarsvakbond.

Met zijn bijdragen aan bekende Amerikaanse Marvel-comics als
Daredevil en Spider Woman maakte Alex Maleev (Sofia, 1971)
naam buiten zijn geboorteland, waar hij al eerder strips publiceerde in
het tijdschrift Riko. Sinds 1995 woont en werkt hij in de Verenigde
Staten. Hij leverde de storyboards voor verschillende films, zoals Lost
in Space (1998), en een aantal bijdragen aan de Batman-saga.
Samen met scenarist Brian Michael Bendis werkt hij momenteel aan
zijn eigen comic Scarlet. Voor zijn werk ontving hij in 1996 de Russ
Manning Award en in 2003 de Eisner Award. Hoewel hij goed uit de
voeten kan met traditionele technieken als waterverf en gouache,
verwerkt Maleev in zijn tekeningen vaak fotografische en digitale
elementen. Soms is in zijn decors ook nog iets merkbaar van zijn
Bulgaarse wortels. In de serie Aliens vs. Predators laat hij de
vervaarlijke Aliens hun eieren bijvoorbeeld opslaan in een typisch
Bulgaarse kerkgebouw. Zijn portfolio is op het internet in te zien op
de website maleev.com.

Na zijn studie aan de kunstacademie in Sofia
richtte Viktor Kalvachev (Varna, 1972) de Bon
Art Studios op, waarvan hij zelf artistiek
directeur werd. Deze animatie- en game-studio
werkte onder meer voor Nickelodeon, Disney
en Warner Brothers. Na een aantal jaren ging
hij in de Verenigde Staten in een soortgelijke
functie aan de slag bij de Foundation 9
Entertainment. De afgelopen jaren leverde hij
bijdragen aan een groot aantal DC Comics,
zoals Men of War, Unknown Soldier, Green
Arrow en Frankenstein en aan Mike Mignola’s
BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense) dat wordt uitgegeven door Dark Horse
Comics. Hij verwierf naam en faam met zijn eigen series Pherone en Blue Estate waarvoor hij in 2012
twee Eisner-nominaties kreeg. Toen die laatste strip in Frankrijk werd bewerkt tot een computer-game,
verhuisde Kalvachev daarvoor naar Parijs. Een opvallend kenmerk van zijn stijl is het gebruik van
contrasterend zwart-wit. Op zijn website www.kalvachev.com kan je een overzicht vinden van zijn
publicaties.

Tekenaar Boris Pramatarov (Sofia, 1989) woont en werkt
tegenwoordig in Gent, België, waar hij zijn studie voltooide
met een specialisatie in illustratie. Zijn tekeningen
verschenen en verschijnen in The New York Times en hij
publiceerde een drietal kunstboeken – My Demons (2012),
Doppelgänger (2013) en Amygdala (2013). Daarvoor had hij
al exposities in Parijs, Wenen, Maribor en Daejon. In 2013
werd hij verkozen tot een van de tien “Jonge Talenten” op het
Internationale Stripfestival van Angoulême. Zijn project
“Machines à Cubes” verscheen als gevolg daarvan in het
album Jeunes Talents Angoulême. “Postindustrial” (2015) is
de titel van zijn eerste animatiefilm. De tekeningen van
Pramatarov bestaan vaak uit losse elementen die samen een
patroon vormen. Op het internet heeft de tekenaar heeft een
tumblr-pagina, waarop hij zijn lopende activiteiten bijhoudt:
borispramatarov.tumblr.com.

Diana Naneva is een jonge illustrator uit Varna,
geboren in 1993. Op het internet kun je haar zijn
tegengekomen als ‘FunctionalNeighbour’. Tijdens
de middelbare school was ze vooral bezig met
grafiek (schrijf- en tekenkunst), maar met het
stripverhaal kan zij zich het beste uiten. Nadat ze
werk leverde aan het comic-tijdschrift "Co-mixer"
was haar keuze voor het stripverhaal definitief.
Ze wordt geïnspireerd door Barbara Canepa en
Alejandro Barbuchi met hun project Sky Doll. Een
andere grote inspiratie voor haar is de auteur van
Persepolis - Marge Satrapi. Zij participeert ook in
het tijdschrift de 'Co-mixer'. Dingen die in het
dagelijkse leven gebeuren (mensen, situaties,

gevoelens over allerlei kleine en grote gebeurtenissen) zijn haar inspiratiebronnen. Ze haalt de
meeste inspiratue uit haar omgeving en persoonlijke leven, zoals oude huizen, vogels en zwerfkatten.
Vossen kom je ook veel tegen in haar werk omdat ze volgens Diana een "oprechte romantische
kwetsbaarheid" tonen.

Daniel Atanasov, bijgenaamd Satanasov, is een jonge
Bulgaarse striptekenaar geboren in 1979. Hij studeerde af
aan de kunstacademie in Yambol. Daana studeerde hij
illustratie aan de Universiteit van Veliko Tarnovo. Als kind
was hij al geïnteresseerd in manga. Hij is auteur (en coauteur) van een aantal comics (Bion, Bonzai, Dragonlast,
Shaman, Element, etc.), waarmee hij verschillende
erkenningen en awards won op prestigieuze internationale
festivals zoals Japan Media Arts Festival, de Internationale
Manga Award, International Manga Anime Festival en
anderen. Zijn professionele carriëre loopt langs illustraties in
boeken en bordspellen, storyboards voor Hollywoodproducties, het creëren van concepten voor films, video
games en action figures, maar stripboeken en manga zijn zijn
favoriete genre gebleven.
Op dit moment werkt hij als een ‘concept artist’ voor Ubisoft in
titels als Assasin's Creed, Ghost Recon, schaakmeester,
Rayman Raving Rabbidz en Drüke, Tegelijkertijd heeft hij
gewerkt aan een eigen project ‘Dragonlast’, dat is te koop
sinds januari 2015.

Servië
Vladimir “Laci” Krstić (Niš, 1959) begon zijn loopbaan als
veelgevraagd decorontwerper. Midden jaren tachtig
verschenen zijn eerste strips: “Bili Skitnica” (Billy de Zwerver)
en “Ninja protiv Jakuza” (Ninja’s contra Yakuza’s). Twintig jaar
lang bleef hij daarna buiten de wereld van de strips. In die tijd
was hij werkzaam als grafisch ontwerper, illustrator en artistiek
directeur van verschillende tijdschriften. In 2006 ging hij
samenwerken met een aantal Franse uitgevers en keerde hij
terug naar het beeldverhaal. Voor uitgever Delcourt realiseerde
hij samen met scenarist Sylvain Cordurié het album “Céleste
noir”. Weer samen met Cordurié maakte hij daarna een tweetal
albums voor uitgever Soleil met nieuwe avonturen van
Sherlock Holmes: “De Vampiers van Londen” en “De
Necronomicon”. De duistere sfeer van de verhalen wordt door
Laci treffend in beeld gebracht. Deze albums zijn ook in het
Nederlands vertaald. Laci tekent zijn verhalen in een heldere,
realistische stijl met strak lijnenwerk.

Saša Rakezić (Pančevo, 1963) tekent en publiceert
onder de naam van ‘Aleksandar Zograf’. Zijn eerste
strips publiceerde hij in het midden van de jaren tachtig.
Zijn werk kan worden gerekend tot de zogeheten
“underground” en thematiseert onder meer de politieke
en psychologische effecten van het uiteenvallen van
Joegoslavië. In 1999 verscheen zijn “Bulletins from
Serbia” met e-mails en strips opgetekend gedurende de
NAVO-bombardementen. In 2002 maakte Zograf in
samenwerking met bekende underground-tekenaars als
Jim Woodring en Robert Crumb het album “Jamming
with Zograf”. Een groot aantal van zijn strips werden
vertaald in het Engels, Frans, Duits, Italiaans Spaans
en Grieks. Engelstalige titels zijn onder meer: “Life
Under Sanctions” (1994), de eerste twee delen van “Psychonaut” (1996), “Psychonaut 3” (1999),
“Flock of Dreamers” (1997), “Dream Watcher” (1999) en “Regards from Serbia” (2007). Zijn tekenstijl
past naadloos binnen de categorie van de underground-strip. Meer informatie over Zograf vind je op
zijn website: www.aleksandarzograf.com.

De ouders van Nina Bunjevac (Welland, Ontario, 1973)
immigreerden naar Canada waar zij werd geboren. Maar,
twee jaar later, keerde haar alweer moeder met haar beide
dochters terug naar Joegoslavië, op de vlucht voor haar
echtgenoot – een Servische nationalist, die enkele jaren later
omkwam toen hij in Toronto een bom monteerde voor een
aanslag in Joegoslavië. Een episode waarop Bunjevac
diepgaand terugkomt in haar graphic novel “Fatherland”
(2014). Op 17-jarige leeftijd vertrok zij zelf weer naar Canada
en voltooide daar in 1997 haar opleiding. Vanaf die tijd was zij
werkzaam als schilder, illustrator en docent – activiteiten die
ze na een aantal jaren inruilde voor het maken van
stripverhalen. Voor haar eerste bundel “Heartless” (2012)
kreeg zij in 2013 de Doug Wright Spotlight Award. Twee jaar
later won zij met het biografische “Fatherland” (2014) de Doug
Wright Award voor het Beste Boek. Haar werk valt op door het gebruik van klassiek ogende
arceringen. Bunjevac heeft een eigen website, waarop zij haar lopende activiteiten bijhoudt:
ninabunjevac.com.

Al tijdens zijn studie aan de kunstacademie in Belgrado
begon Dražen Kovačević (Gračac, 1974) met het tekenen
van strips en nam hij deel aan striptentoonstellingen. In 1999
studeert hij af en maakt dan met schrijver Goran Skrobonja
een stripbewerking van een van diens korte verhalen. Ze
zenden deze strip in voor een stripwedstrijd voor beginnende
schrijvers, georganiseerd door de vermaarde Franse
stripuitgeverij Glénat en winnen de eerste prijs, Zo belanden
ze in het Franse strip-circuit. In 2001 start Glénat met de
publicatie van dit verhaal dat wordt uitgebreid tot de serie La
Roue (in het Nederlands vertaald als Het Rad), een fantasyepos waarvan vier albums verschijnen. In 2006 neemt
Kovačević vervolgens met “Het Geheim van de Sibille,” het
tekenwerk over van Christian Hojgaard voor de serie La
Meute de l’Enfer (De Helse Meute), waarvan het vierde en
laatste deel in 2010 verschijnt. Daarna werkte hij voor
uitgeverij Soleil aan de series L’Épée de Feu (2009-2011),
Walkyrie (2012-2014) en sinds kort voor uitgever Les
Humanoïdes Associés aan Carthago Adventures. De uiterst gedetailleerde realistische tekenstijl van
Kovačević past perfect bij het genre van de fantasy-strip.

Tsjechië

Na zijn rechtenstudie aan de Masaryk Universiteit
te Brno werkte Ondřej Sekora (Brno, 1899 –
Praag, 1967) vanaf 1921 als journalist en
illustrator voor het plaatselijke dagblad Lidové
novini. Voor die krant maakte hij in de jaren dertig
en veertig ook humoristische strips, waarmee hij
de nodige populariteit verwierf. Hij liet zich
inspireren door Walt Disney,Wilhelm Busch
enAlbert Dubout. Hij hanteerde daarbij een
levendige en dynamische penvoering met
heldere contouren. De begeleidende teksten
waren opgesteld in versvorm. Populaire
stripfiguren van zijn hand zijnFerda Mravenec
(Ferdy de Mier) en Brouk Pytlík (Zak de Kever).
Van deze figuurtjes verschenen in de jaren veertig al poppenfilms. Vanwege zijn tweede huwelijk met
een Joodse vrouw werd Sekora in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog tewerk gesteld in
werkkampen in Polen en Duitsland. Zijn vrouw Ludmila werd gedeporteerd naar het concentratiekamp
Theresienstadt. Beiden overleefden evenwel de oorlog. Sekora werkte daarna als redacteur van
verschillende tijdschriften en overleed in 1967. In Tsjechië is hij ook bekend in de wereld van de sport,
omdat hij daar als fervente sporter het rugby introduceerde.

De autodidact Vladimír Tučapský (Nový Jičín,
1958) is een van de meer opvallende
vertegenwoordigers van de Tsjechische
underground-scene. Eerder was hij werkzaam als
boekhandelaar, toneelwerker, tuinarbeider en
museummedewerker. Al in 1983 begon hij met het
produceren van korte experimentele strips die hij
zelf vermenigvuldigde, eerst met de hand en later
op de kopieermachine. In een beperkte oplage van
tien tot twintig stuks verspreidde hij die dan onder
vrienden en kennissen. Na de Fluwelen Revolutie
van 1989 maakte hij van tekenen zijn beroep en
nam hij deel aan verschillende exposities en
projecten. Zijn strips verschijnen met name in het
tijdschrift Aargh! Een van zijn meer bekende
werken is “Pout do Zeme Safranu” (Reis naar het
Land van Saffraan), een uitgave waarvan elk
exemplaar door de kunstenaar op de een of
andere manier is bewerkt en daarmee een origineel is. In 2011 publiceerde Tučapský verder een
bundel met een viertal korte verhalen over de Beatles: “Popichovani Brouku” (Kevertjes Pesten). Zijn
werk laat zien dat hij de doelbewuste onbeholpenheid van de “underground” perfect in zijn vingers
heeft. Tučapský onderhoudt een eigen website: www.vladimirtucapsky.ic.cz. Helaas is de tekst enkel
beschikbaar in het Tsjechisch, maar er valt het nodige van zijn werk te zien.

Pavel Čech (Brno, 1968) volgde een opleiding
tot slotenmaker en werkte als brandweerman
totdat hij zich in 2004 geheel wijdde aan het
tekenen en schilderen. Hij publiceert onder meer
in het tijdschrift Aargh! en schreef en illustreerde
intussen een groot aantal kunstboeken en een
vijftiental strips en graphic novels voor kinderen
en jongvolwassenen, waarin alles draait om het
overwinnen van angsten en zwakheden. Zijn
verhalen wandelen heen en weer tussen droom
en werkelijkheid. En, de gemoedelijke
personages die hij laat ronddwalen in het grillige
decor van verwilderde tuinen en monumentale steden geven zijn boeken een geheimzinnige en
fantasievolle sfeer. In Tsjechië werd zijn werk al meermalen bekroond. Zo won hij in 2011 en 2013 de
Muriel-stripprijs. Zijn boek “O Zahradě” (De Tuin), dat in 2005 verscheen, werd vertaald in het Engels
en het Frans. Zijn tekeningen zijn onder meer te bewonderen op zijn website: www.pavelcech.wz.cz,
waarvan een Tsjechische en een Engelstalige versie beschikbaar zijn.

Architect, striptekenaar en game-ontwerper Tomáš
Kučerovský (Brno, 1974) studeerde af aan de Faculteit
Bouwkunde aan de Technische Universiteit van Brno. Hij
werkte daarna een tijdlang als hoofd grafisch ontwerp bij het
game bedrijf Altar Interactive en is momenteel freelance
ontwerper. Hij leverde bijdragen aan computerspelletjes als
Original War, UFO: Aftershock en Moskou Rhapsody. Zijn
illustraties verschenen in bladen als Ikarie en Fantázia či
Rozrazil. Ook ontwierp hij boekomslagen en incidenteel covers
voor muziek-cd’s. In 2001 was hij mede-oprichter van het
stripblad Aargh!, dat hij nog steeds redigeert. Zijn strips
verschenen daarnaast in tijdschriften als Tamto, Reflex, en
e
Crew nebo Era 21 (Team van de 21 Eeuw). Ook tekent hij al
lange tijd de gag-strip Fantomas voor de dagbladpers.
Kučerovský’s strips vallen op door een minimaal gebruik van
tekst, frequente wijzigingen in stijl en techniek en door hun
poëtische, lyrische thema’s waarin architectuur vaak een
belangrijke rol speelt. Met zijn strips viel hij meermalen in de
prijzen. Kučerovský blogt over zijn werk op:
www.tomaskucerovsky.tk.

Jiří Grus (Trutnov, 1978) geldt als een van de
voornaamste vertegenwoordigers van de golf van
Tsjechische striptekenaars die zich in het nieuwe
millennium manifesteerde. Zijn eerste korte
verhalen publiceerde hij al op 13-jarige leeftijd in
het blad Bublinky. Hij studeerde onder meer
klassieke schildertechnieken aan de
kunstacademie in Praag en raakte onderwijl in
contact met stripbladen als Crew en Aargh! Later
breidde hij zijn publicatiekanalen verder uit met
Pot, Zkrat, Zivel en Labyrint Revue. Tussen 2000
en 2002 werd zijn werk bekroond met een drietal prijzen op het Internationale Stripfestival in Lodz,
Polen, en ook in eigen land bleef zijn tekenkunst niet onopgemerkt. Aanvankelijk was Grus sterk
gefascineerd door de SF-esthetiek en maakte hij verhalen vol bionische monsters en roestige robots.
Een goed voorbeeld daarvan is de gewelddadige space-opera “Nitro” waarvoor Stepán Kopriva het
scenario schreef en die ook in Nederlands is vertaald. Zijn latere werk, zoals de stripserie Voleman, is
meer gericht op het alledaagse leven, zij het met een sterk absurdistische inslag. Van Voleman
verschijnt, in zwart-wit, ook een weekstrip in het dagblad Denik. Op het internet onderhoudt Grus een
blog – jirigrus.blogspot.nl – waarop zijn werk te bewonderen valt. De tekst is helaas alleen in het
Tsjechisch, maar er valt genoeg te zien.

Polen
Stripliefhebbers over de hele wereld kennen en waarderen het werk van Grzegorz Rosiński (Stalowa
Wola, 1941). Zijn realistische tekeningen blinken uit door hun dynamisch karakter, de steeds
wisselende perspectieven en, wanneer van toepassing, door de fraaie kleurstellingen. Rosiński
voltooide zijn opleiding aan de kunstacademie in Warschau en richtte zich daarna een aantal jaren op
het illustreren van boeken, tijdschriften en ansichtkaarten. In 1968 debuteerde hij als striptekenaar met
het album “Diadem Tamary” (Tamara’s Diadeem) in de serie Kapitan Zbik (Kapiteinn Zbik). Van deze
en andere series volgenden nog een groot aantal delen. Enkele jaren was hij artistiek directeur van
het blad Relax. Hij nam ontslag toen de overheid steeds sterker begon aan te dringen op meer
“ideologisch geschikte inhoud” en trad, tijdens een verblijf in België in contact met scenarist Jean van
Hamme met als resultaat het eerste deel van Thorgal, dat in 1977 in het weekblaf Kuifje verscheen. Er
zouden nog tientallen delen volgen. Naast enkele andere fantasy-series – zoals Hans en De
Klaagzang van de Verloren Gewesten – tekende hij verder de veelgeprezen allegorische trilogie “De
Chninkel” (1988). In 1981 vestigde hij zich in België en verhuisde later naar Zwitserland. Vanaf de
eeuwwisseling maakt hij in toenemende mate gebruik van de techniek van de zogeheten “couleur
directe,” waarbij potloodschetsen direct in kleur wordt uitgewerkt. De tekenaar en zijn werk werden
velen malen bekroond; zo werd Rosiński opgenomen in de Belgische Orde van Leopold II.

“Verhalen vertellen is wat ik heel mijn leven wil doen,” aldus Mateusz Skutnik (Poznań, 1976). En, dat
doet deze Poolse tekenaar met zijn strips zowel als zijn computer games. Hij maakte opgang met zijn
stripserie Rewolucje (Revoluties), waarvoor hij dunne contourlijnen en waterverf gebruikt. Het derde
deel van deze reeks werd ook als animatiefilm uitgebracht onder de titel De Kinematograaf (2004).
Zijn games maakt hij als stichter en mede-eigenaar van Pastel Games, een bedrijf dat zich richt op
zogeheten flash-games voor internet-browsers. Bekende titels zijn: Submachine, Daymare Town en
10 Gnomes. Skutnik studeerde architectuur aan de Technische Universiteit van Gdansk en begon al
tijdens zijn studie te tekenen, eerst in zijn eigen tijdschrift Vormkfasa, later in tal van Oost-Europese
stripbladen waaronder het Tsjechische Aargh! Inmiddels heeft hij een groot aantal stripverhalen en
games uitgebracht, die zich kenmerken door hun poëtische stijl, hun wisselende verhaallijnen en hun
dromerige plots. Hoewel Skutnik graag experimenteert met verschillende stijlen, blijven die ondanks

alle verschillen toch herkenbaar van dezelfde hand. Op zijn website www.mateuszskutnik.com vind je
een overzicht van zijn publicaties en kan je ook met een aantal van zijn computerspelen aan de slag.

Met zijn stripserie Osiedle Swoboda (Woonproject Vrijheid; 1999-2004) en zijn tijdschrift Product
(2004-2006) bracht Michał “Śledziu” Śledziński (Bydgoszcz, 1978) een ware omslag teweeg in de
wereld van het Poolse stripverhaal. Het verhaal en het blad maakten definitief duidelijk dat strips ook
iets te bieden hadden aan een volwassen publiek. Met verhalen die dicht bij de werkelijkheid liggen en
met invoelbare personages laat hij zijn lezers op een andere manier kijken naar de alledaagse
werkelijkheid. Śledziński studeerde af aan de kunstacademie van zijn geboorteplaats en tekende
eerder al strips voor een computer- en games-bladen. Naast tekende hij onder meer nog de trilogie
“Na Szybko Spisane” (Snel Neergepend) en de vierdelige miniserie Wartosci Rodzinne (Normen en
Waarden). Voor Śledziński staat het vertellen van een eigen verhaal voorop en om die reden werkt hij
bij voorkeur zonder scenarist en in verschillende stijlen. “Strips,” zo zei hij ooit, “zijn de goedkoopste
manier om een verhaal vertellen waarvan de verfilming onbetaalbaar zou zijn. Denk maar aan duizend
tanks die een oorlog uitvechten met duizend andere tanks op een planeet hier miljoenen lichtjaren
vandaan …” Het enige wat strips missen is misschien de sound-track, voegde hij hier aan toe: “Maar
om die reden teken ik dan ook de namen van bands op muren van gebouwen of zeg ik gelijk al aan
het begin van een strip welke muziek de lezer moet opzetten.” Zijn website op www.sledziu.pl verwijst
door naar zijn pagina’s op Facebook en Twitter.

