Graphic Novel Reeks
Asterios Polyp
- David Mazzucchelli
"Asterios Polyp" is het verhaal
van een egocentrische leraar
architectuur, verteld door zijn
doodgeboren tweelingsbroer.
Asterios is een theoreticus die
zijn architecturale ontwerpen al
vaak bekroond zag maar nooit
gerealiseerd.
Hij is een radicale aanhanger van
het dualisme: het is wit of zwart,
goed of slecht, functioneel of
decoratief, er is geen plaats voor
grijze zones.
Bij de aanvang van het boek
bevindt het vijftigjarige
hoofdpersonage zich in een
deprimerende toestand: zijn grote liefde, de schuchtere, emotionele
Hana heeft hem verlaten en tot overmaat van ramp breekt er brand uit
in zijn appartementsgebouw waardoor hij letterlijk enkel nog de kleren
aan zijn lijf over houdt.
Mazzuchelli's tekenstijl en bladindeling lijken op het eerste gezicht een
koele geforceerde bedoening maar bij lezing valt meteen op hoezeer
meerdere tekenstijlen en kleurpatronen doeltreffend en ongekunsteld
ten dienste staan voor het overbrengen van emoties, gevoelens en
karakters.
Dit is ook van toepassing op de letterzetting waarbij alle personages een
afzonderlijk lettertype hebben, hierdoor elk een eigen stem
krijgend. Zelfs de kleuren en de structuur van het boek hebben een
symbolische functie.

Mazzuchelli toont op ongeziene wijze aan hoe krachtig de negende kunst
kan zijn, dat een strip niet louter tekeningen met tekstballonnetjes hoeft
te zijn. "Asterios Polyp" zou kunnen het voorwerp vormen van een
uitgebreide analyse of voer zijn voor discussies. Het is dus enorm
ambitieus qua opzet maar dit belemmert op zijn minst het overbrengen
van emoties.
Hoewel het hoofdpersonage dus een dualist is, toont het boek aan dat
emotie en rede wel degelijk samengaan en hoe!
Een echte aanrader !!!
Bron: Stripelmagazine september 2009 (Koen Claeys)
Prijsvraag, geef als eerste het juiste antwoord en win dit boek:
Asterios Polyp heeft de eerste LA Times Book prize gewonnen in de
categorie Graphic Novel. Welke Graphic Novel is de tot nu toe enige
winnaar van een Pulitzer prijs ? hvvpajottenland@yahoo.co.uk
Carl Wyckaert.

HVV-Pajottenland op het Internet
Sinds geruime tijd kan je ons ook vinden op het internet. Wij hebben een
eigen blog:
http://www.bloggen.be/hvvpajottenland
Waar je nieuwtjes vindt en aankondigingen van onze activiteiten . Je
kunt ons ook mailen via hvvpajottenland@yahoo.co.uk

