
In 'Kongo' tonen Perrissin en Tirabosco het gruwelijke
gezicht van het Europese kolonialisme
Perrissin en Tirabosco vertalen Joseph Conrad's klassieker 'Heart of Darkness' op
meesterlijke wijze naar grafische roman
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De basis voor de literaire klassieker “Heart of Darkness” van Joseph Conrad – en later
verfilmd als “Apocolypse Now” – tonen Perrissin en Tirabosco ons het gruwelijke gezicht van
het Europese kolonialisme. Met zijn tekeningen – vervaardigd met behulp van
monotypietechnieken – brengt Tom Tirabosco het verhaal en de zwoele hitte van de tropen
tot leven.

Over Tom Tirabosco en Christian Perrissin

Christian Perrissin en Tom Tirabosco werkten samen aan een van de eerste publicaties van
uitgeverij Scratch: “Kongo”

De in Frankrijk geboren comic schrijver Christian Perressin (1964) heeft aan series gewerkt
als “La jeunesse de Barbe-Rouge” (in samenwerking met tekenaar Daniel Redondo en “El
Niño” (met Boro Pavlovic).

Samen met Tom Tirabosco bracht hij “Kongo” tot stand. Gebaseerd op de literaire klassieker
“Heart of Darkness” van Joseph Conrad, tonen Perressin en Tirabosco ons het gruwelijke
gezicht van het Europese Kolonialisme.

Tom Tirabosco werd in 1966 geboren in Rome, maar werkt en leeft sinds 1970 in Genève.
Naast talloze illustraties in kranten en tijdschriften werkt hij ook als auteur van comics and
kinderboeken.

Tirabosco’s werk omvat comics voor kinderen zoals “Le Dessert” (La Joie de Lire, 2003) en
voor volwassenen, zoals “L’oeil de la forêt” (Casterman, 2003) en “Monroe” (met Wazem,
2005). In 2009 ontvingen Pierre Wazem en Tom Tirabosco de “Prix œcuménique de la bande
dessinée” voor hun werk “Das Ende der Welt” (avant-verlag, 2009); de prijs werd hen
onverhandigd gedurende het internationale Comic-Festival in Angoulême.

Over Kongo, De duistere reis van Józef Teodor Konrad Korzeniowski



Joseph Conrad begint in 1890 als jonge kapitein in the British Marine Corps aan zijn reis
stroomopwaarts van de Kongo. Wat in eerste instantie een jongensdroom lijkt die
werkelijkheid wordt, verandert al snel in een nachtmerrie. Bij het zien van de gruwelijkheden
die de Belgische ivoorhandelaar Kurtz de lokale ‘primitieven’ aandoet, ontdekt Conrad het
ware hart van duisternis.

De basis voor de literaire klassieker “Heart of Darkness” van Joseph Conrad – en later
verfilmd als “Apocolypse Now” – in Kongo tonen Perrissin en Tirabosco ons het gruwelijke
gezicht van het Europese kolonialisme. Met zijn tekeningen – vervaardigd met behulp van
monotypietechnieken – brengt Tom Tirabosco het verhaal en de zwoele hitte van de tropen tot
leven.
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Scratch, gevestigd in Amsterdam, is een nieuwe uitgeverij van stripboeken en graphic novels dat zich richt op het
uitgeven van kwalitatief hoogwaardige en goed verzorgde boeken. Volgens Scratch is daar in Nederland en België
grote behoefte aan. Scratch geeft boeken uit van binnen- en buitenlandse auteurs. Daarnaast is er ruimte voor het
uitgeven van stripklassiekers en debuterende auteurs.
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