HET LEEFT!
THEMA STRIPDAGEN HAARLEM 2018 (25 mei t/m 3 juni):
De maakbare mens – 200 JAAR FRANKENSTEIN
Van 25 mei t/m 3 juni 2018 vindt de veertiende editie van Stripdagen Haarlem plaats, als vanouds door
de hele stad. Tien dagen lang wordt het beeldverhaal in al zijn facetten belicht en de cross-over met andere
kunstdisciplines benadrukt. Traditiegetrouw werkt Stripdagen Haarlem ook de komende editie met een thema
(maar niet eerder maakten we dat thema zó vroeg al bekend): in 2018 is het precies 200 jaar geleden dat
Mary Shelley op negentienjarige leeftijd haar magnum opus Frankenstein or The Modern Prometheus publiceerde. Het is een baanbrekend werk dat ook nu nog actueel is, en dat zijn weg heeft gevonden in vele
vormen van de populaire cultuur – en strips zijn geen uitzondering.
Voor wie een opfrissertje nodig heeft: de jonge geleerde Victor Frankenstein
creëert uit menselijke overblijfselen nieuw leven, maar al gauw ontsnapt zijn
schepping: het uiterst intelligente wezen is vastbesloten om wraak te nemen
op de schepper die hem zonder enige liefde losliet in een wereld die hem
vijandig is gezind. Het boek ontstond als gevolg van een weddenschap –
schrijf een griezelverhaal in één nacht – en zou van verstrekkende invloed
blijken, niet alleen op de literatuur en populaire cultuur, maar ook op de
wetenschap. Het ideaal van de maakbare mens dicteert het discours van de
wetenschapsfilosofie zelfs meer dan ooit. Het boek zelf, de film, de talloze
strips die teruggrijpen op Shelley’s beroemde verhaal, de medische en technologische ontwikkelingen die eronder vallen: Stripdagen Haarlem behandelt
het thema uitgebreid in al zijn facetten.
Tweede druk van Frankenstein uit 1831,
geïllustreerd door Theodor von Holst

Film en strip
Naast het boek is er een andere bron die bepalend is geweest voor de Frankenstein-beeldvorming zoals de
meesten die kennen: de Universal-films van James Whale uit de jaren 30 met Boris Karloff als het monster.
Het is dié creatie, met vierkante kop en bouten in de nek, die in het
Victor & Frenky,
collectieve geheugen staat gegrift, en waar veel beelduitingen zoals
door Daniel van
strips en parodieën op teruggrijpen. De film wijkt op een aantal
den Broek
essentiële punten af van het boek: zo komt de beroemde laboratoriumscène waarin het monster met behulp van elektriciteit tot leven
wordt gewekt niet voor in het boek. Maar geen vrees: ‘elektriciteit’
zal op Stripdagen Haarlem niet ontbreken. En er wordt natuurlijk ruim
aandacht besteed aan de strips die er met en over het Monster zijn
verschenen. Ook Nederland heeft daarin zijn steentje bijgedragen,
met onder meer De vloek van Bangebroek van Gerard Leever,
Victor & Frenky van Daniel van den Broek en Ambrosius: Krankenstein van Gideon Brugman en Orion Roos.

Expo’s en randprogrammering
De aan dit thema verbonden hoofdexpositie zal deze editie plaatshebben in galerie 37PK (Grootheiligland 37,
Haarlem). Aan de hand van het oorspronkelijke boek van Mary Shelley wordt het verhaal herverteld met
behulp van fragmenten uit de talloze bestaande verstrippingen en geïllustreerde versies. Verder komen in
de expo de morele, filosofische en wetenschappelijke aspecten uitgebreid aan bod, zoals het Godcomplex,
nature versus nurture en de maakbare mens. Omdat dit thema’s zijn die ook in onze huidige maatschappij
een bepalende rol spelen wordt er aan deze expositie een educatief programma verbonden, ontwikkeld door
het stripjournalistieke platform Drawing the Times. Uiteraard keert het thema ook terug in diverse andere
expo’s en in lezingen, filmprogramma’s, muziekvoorstellingen, theaterproducties en rock-‘n’-rollfestijnen.
Niemand zal kunnen ontsnappen aan het monster van Frankenstein!
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Over het boek
Het boek Frankenstein kent een bijzondere ontstaansgeschiedenis: het is voortgekomen uit een weddenschap tussen Mary Shelley en haar man, de dichter
Percy Bysshe Shelley, dokter John William Polidori en
Lord George Gordon Byron. De vier schrijvers gaven
elkaar tijdens een stormachtige nacht in Lord Byrons
kasteel in Zwitserland de opdracht om in die ene nacht
een griezelverhaal te verzinnen. Mary Shelley was de
enige die die nacht het leven schonk aan een volwaardige roman (Polidori’s The Vampyre zou later verschijnen en de inspiratie worden van Bram Stoker’s Dracula).
Ook de vorm van het boek is bijzonder: Shelley deelde
haar boek in in hoofdstukken met verschillende vertellers
– kapitein R. Walton, Victor Frankenstein, het Monster
zelf – en gebruikte daarvoor naast conventioneel proza
verschillende schrijfvormen, zoals brieven en aantekeningen.

Frankenstein, geïllustreerd door
de Amerikaanse striptekenaar
Bernie Wrightson in 1983

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIET VOOR PUBLICATIE:
Voor meer informatie over Stripdagen Haarlem, het Frankenstein-thema en het aanvragen van beeld kunt u
contact opnemen met Natasja van Loon via persredactie@stichtingbeeldverhaal.nl.

De vloek van Bangebroek, originele tekening door Gerard Leever
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