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Sidi Larbi Cherkaoui (°1976) werkte mee aan de 
danspassen in Beyoncés Louvreclip Apeshit, maakte 
meeslepende choreografieën voor de film Anna Karenina 
(2012) en bedacht de samenspraak van pliés en relevés in 
Lukas Dhonts Girl. Behalve gevierd danser en choreograaf 
is Cherkaoui ook een diepzinnig en genuanceerd denker. 
Veel van zijn inzichten haalt hij uit… jawel: strips.
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Welke stripverhalen tekenden 
 jouw jeugdjaren?
“‘Suske en Wiske’ was voor mij een 

echte wegwijzer doorheen de geschiedenis. 
Ik was gebeten door alles wat ik leerde in 
hun avonturen. Willy Vandersteen tekende 
en schreef met een ware liefde voor men-
sen. Zijn werk heeft een mooie en gezonde 
blik op alles wat vreemd is. De filosofie in 
manga en anime gaf me ook veel inzichten. 
Japan heeft zichzelf geregeld moeten 
heropbouwen. De stripverhalen uit de 
naoorlogse periode gaan vaak over weer-
baarheid, flexibiliteit en empathie. Dat 
heeft mij enorm beïnvloed in mijn denken 
en doen.”

En Amerikaanse comics?
“Ik ontdekte Marvel pas op mijn 

veertiende. Lang voordat Marvel aan het 
verfilmen ging, waren de comics al heel 
complex. De reeks ‘X-Men’ toont een heel 
divers en internationaal team: van Russen 
tot Zuid-Amerikanen of Japanners.  
Ze werken allemaal samen voor hetzelfde 
ideaal en bundelen hun specifieke krach-
ten: samen zijn ze sterk. Behoren tot een 
minderheid is je eigenheid en special power. 
Heerlijk!”

Kijken Japanse strips anders naar 
minderheden?
“De Japanse cultuur is verzoenend. 

Neem nu AstroBoy, het personage van de 
gelijknamige mangaserie van manga-icoon 
Osamu Tezuka. Hij is een echte robot, 
met het hart van een mens. Ik ben zelf half 
Belg, half Marokkaan en identificeer me 
met dat personage. Ook al zeg ik liever  
dat ik een hele Belg en een hele 
Marokkaan ben.”

Wat maakt manga zo bijzonder?
“De Japanse schrijftaal fascineert 

mij. Elke letter is een tekening. Schrijf 
je het woord ‘mens’, dan teken je ook 
een mens. De Japanse cultuur is op een 
natuurlijke manier verbonden met beeld. 
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In Europa staan schrijven en tekenen 
verder uit elkaar. Als Europeanen lezen, 
horen ze de woorden voor ze die zien. 
Japanners zien meteen wat een term 
betekent. In actiescènes in een strip is 
dat heel duidelijk. Als een personage 
een pak rammel krijgt, staan in de 
tekst ballonnetjes geluiden als ‘pow!’en 
‘boem!’ Bij manga werkt dat zoveel beter, 
omdat de getekende letters de beweging 
accentueren. Een totaalervaring … 
althans voor wie Japans kan lezen.” 
(lacht)

Hoe adapteerde je de manga Pluto, 
een reboot van Tezuka’s The Greatest 
Robot on Earth door tekenaar Naoki 
Urasawa, tot een voorstelling?
“Ik bootste op de scène de sfeer na 

die ik voelde tijdens het lezen. Ik ont-
leedde Pluto als een theaterstuk: eerst het 
script schrijven, dan de robots bouwen 
en daarna de juiste dynamiek tussen de 
acteurs vinden. Ik koos maar een paar 
hoofdpersonages. Een daarvan is een 
detective die op zoek is naar een robot-se-
riemoordenaar. Pikant detail: er ontstaat 
twijfel of de detective zélf de moordenaar 
is die hij zoekt. (glimlacht) Japanse man-
gaka (maker van manga’s, red.) Urasawa 
zet mensen vaker op het verkeerde been. 

Hij laat zich ook beïnvloeden door de 
werkelijkheid, zoals de verhoudingen 
tussen het Midden-Oosten, de VS, Japan 
en Europa. Dat politieke bewustzijn vond 
ik belangrijk in het script.”

Welke thema’s uit Pluto spreken  
je nog aan? 
“Pluto gaat over omgaan met verlies, 

woede, liefde en verdriet. De strip leerde 
me rouwen. Ter illustratie: in Pluto is er 
een scène waarin een robotman sterft. Zijn 
robotvrouw rouwt, maar weet niet hoe dat 
moet. Ze vraagt daarom aan haar robot-
bouwer: ‘Wat moet ik met dit gevoel?’ Die 
antwoordt: ‘Wij mensen weten dat ook 
niet goed. Misschien moet je proberen 
te huilen? Dat mechanisme heb ik in jou 
ingebouwd.’ Pluto en andere Japanse strip-
verhalen leerden me omgaan met grote 
emoties. Ik deel wat ik geleerd heb graag 
met mijn publiek. Misschien helpt het hen 
ook. Wat ik ook bijzonder vond bij Pluto 
is dat hij zogezegd de slechterik is. Maar 
als je het verhaal helemaal leest, begrijp je 
waarom hij zich zo gedraagt. Hij is zwart 
noch wit.”

Een nuance die vaker terugkeert  
in manga?
“Zeker. Manga doet je breder kijken. 

Japan besefte na de Tweede Wereldoorlog 

dat ze aan de verkeerde kant van de 
geschiedenis hadden gestaan. Bij dat besef 
hoort een psychologische oefening om het 
eigen gedrag als ‘slechterik’ te begrijpen. 
Ik heb het gevoel dat wij worden opge-
voed met een vereenvoudigde visie op de 
relaties tussen mensen. We zoeken vaak 
niet genoeg naar de motivatie van onze 
medemens.”

Welke verschillen zie je nog?
“Japan verleent waarde en diepte aan 

sterven. In Amerikaanse strips komen 
personages terug uit de dood, denk 
aan het personage van de Phoenix bij 
‘X-Men’. Dat is misschien leuk voor de 
fans, maar het getuigt van weinig respect 
voor de idee van doodgaan. Stripverhalen 
dragen niet per se de verantwoordelijkheid 
om inzicht te verschaffen in grote thema’s, 
maar ze hebben er wel de middelen voor. 
Japanse strips doen dat beter. Veel van 
mijn normen en waarden komen uit 
manga en anime. Ook ervaar ik een enorm 
patriottisme in Amerikaanse comics, een 
soort van militaire ondertoon. Sommige 
schrijvers drukken een militaire agenda 
door, op het randje van de goede smaak. 
Het gaat dan over een naïeve weergave 
van de werkelijkheid. Een personage als 
Captain America is in die zin heel ambigu. 

De Japanse schrijftaal 
fascineert mij, elke 

letter is een tekening. 
Schrijf je het woord 
‘mens’, dan teken je 
ook een mens. Zo is 
de Japanse cultuur 
op natuurlijke wijze 

verbonden met beeld
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Hij zag het levenslicht tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en was een democratische 
kracht omdat hij zo sterk in diversiteit 
gelooft … In het Trump-tijdperk kan dat 
personage niet voor de regering werken. 
Als een schrijver Captain America van-
daag dan haast republikeins voorstelt, 
komt dat uiterst griezelig over bij de lezer.”

Wat maakt een scenarioschrijver 
volgens jou goed? 
“Hij of zij moet een kritische blik 

werpen op zichzelf en de maatschappij. In 
die zin zijn Joss Whedon, Chris Claremont 
of Peter David met verve de beste schrij-
vers bij Marvel. Je hebt ook nogal simplis-
tische scenaristen die naar de verlangens 
van de menigte schrijven. Aliens die alles 
vernietigen komt misschien sensationeel 
over, maar eigenlijk is dat een beetje saai 
en fout. Op het randje van xenofoob zelfs.”

Heb je nog favoriete schrijvers?
“Het autobiografische stripverhaal 

Persepolis van Marjane Satrapi raakt me 
enorm. Satrapi toont haar eigen traject 
binnen de Iraanse maatschappij, toen 
de Ayatollahs de macht overnamen. Ze 
verbindt de politieke ups en downs met 
haar evolutie van jong meisje naar vrouw. 
Satrapi verpakt tragiek in een geestig jasje. 
Die humor maakt de inleving veel sterker. 
Het is geen ver-van-mijn-bedshow meer. 
Onder mijn favorieten reken ik uiteraard 
ook het werk van Tezuka. De reeksen 
‘Bouddha’ en ‘MW’ vind ik fantastisch.”

Als je strips uit het Westen kiest om te 
lezen, waar baseer je je dan op? 
“In de VS zoek ik naar de juiste 

schrijvers, zoals David, Claremont 
of  Whedon. Die laatste is trouwens 

overgestapt van comics naar televisie. 
Mensen denken te vaak in hokjes: dat 
een stripverhaalschrijver enkel een strip-
verhaal kan schrijven. Ik hou wel altijd 
meer van comics dan van tv-series omdat 
stripverhalen de fantasie van de lezer 
prikkelen. De serie ‘X-factor’ van Peter 
David, gepubliceerd door Marvel, vind 
ik geniaal. Het gaat over een detective-
team dat bestaat uit mutanten. Als die 
mutanten iets meemaken, verandert hun 
karakter gedeeltelijk, maar ze blijven in 
se wie ze zijn. Ik hou van die juiste dosis 
trouw aan het verleden én potentieel 
tot evolutie. Daarmee bedoel ik dat de 
schrijver weet wat het personage bijvoor-
beeld veertig jaar geleden heeft meege-
maakt. Als personages elkaar van vroeger 
kennen, moet je dat kunnen voelen in 
hun ontmoeting. Dat zie ik vandaag te 
weinig bij Marvel. Volgens mij verliezen 
ze hun roots door te veel te focussen op 
de films. Er is ook een groot gebrek aan 
redactie en continuïteit.”

Worden strips naar waarde geschat? 
“Men categoriseert stripverhalen vrij 

vaak als minderwaardige kunst. Dat is 
een jammere zaak, want strips kunnen 
net heel gelaagd zijn. Striptekenaars zijn 
van verschillende markten thuis: straten 
en mensen tekenen, verhalen vertellen, 
de juiste kleuren kiezen, de bladschikking 
opstellen enzovoort. Net als humoristen 
die een grote sociale en politieke kennis 
op zak hebben om te kunnen doen wat ze 
doen. Vaak zijn kunstvormen die men als 
minderwaardig beschouwt net iets meer 
waard. En misschien geldt dat ook wel 
voor mensen?”

Bij Amerikaanse comics 
ervaar ik vaak een 

enorm patriottistische 
ondertoon. Sommige 
schrijvers drukken een 
militaire agenda door,  
op het randje van de 

goede smaak

44 S T R I P G I D S



NeeM daN eeN  
AboNNement  
op StrIpgIdS!
Volgens de Volkskrant  
het mooiste striptijd-
schrift van Europa. Het 
blad verschijnt twee keer per  
jaar en kost amper 35 euro  
(voor abonnees in België). 

Je krijgt er bovendien per editie 
een unieke (want genummerde en 
gesigneerde) prent bij. Zeg nu zelf, 
zo’n aanbod laat je toch niet liggen?

S N E L ,  V E I L I G  E N  E E N VO U D I G 
A B O N N E R E N  D O E  J E  V I A 

stripgids.org/stripgids/abonnementen 
Of bel 02 808 55 23
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