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De vlucht van het koreaanse stripverhaal

한국만화의 비상 

: 만화, 웹툰

PE
RS

D
O

SS
IE

R

09/07/2021  09/01/2022 • STRIPMUSEUM 



2

BYUN Byung-jun. Cours Bong-gu, cours ! 
© Gilchatgi, 2003 / Kana, 2005
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In deze tentoonstelling zult u iconische 
Koreaanse werken zien die heel wat 
stormen hebben doorstaan in een woelige 
geschiedenis. U zult zien dat Koreaanse 
striptekenaars creatief vormgeven aan 
hun verbeelding met tekeningen die op 
hun eigen unieke manier en met hun 
eigen unieke stijl toch een breed publiek 
aanspreken.“

SAH Hwangyu, co-curator van 
de tentoonstelling

Zowel traditie als moderniteit komen 
aan bod in deze manhwa’s en webtoons 
die zo tot de verbeelding spreken; in 
deze tekeningen die zich onophoudelijk 
aanpassen aan hun lezerspubliek dat zich 
ondertussen over de hele wereld bevindt. 
Ga mee op beeldenreis van de eerste 
tekeningen die ooit in kranten verschenen 
tot de meest recente online creaties. Laat 
u verrassen door populaire personages 
en bekende series en duik op een unieke 
manier in de Koreaanse geschiedenis en 
cultuur.”

Mélanie Andrieu, co-curator van 
de tentoonstelling

In samenwerking met Park Se-hyun, Jo Gwan-je, 
Kwon Chang-ho en Shin Myung-hwan
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van creatie met zijn hoogtepunten. 
De tentoonstelling presenteert een vijftigtal 
auteurs die samen de dynamiek en diversiteit 
van de manhwa illustreren. De rijkdom van 
de Koreaanse stripcreatie doorheen de 
tijden wordt geschetst aan de hand van de 
grote series en de populaire personages, 
die de bezoekers begeleiden op hun 
ontdekkingstocht.

KIM Jong-rae.  30000 ri à la 
recherche de maman © 1958-9

AHN Seok-joo. L’équitation de 
M.Sidong  

© Children, 1925

Een eeuw 
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Het Stripmuseum neemt haar 
bezoekers mee op een ontdekkingsreis 
door een selectie van meer dan 
150 originele platen en reproducties 
van representatieve werken, van 1909 
tot de meest recente online creaties. 
Op een reis van meer dan 100 jaar 
door de geschiedenis van het medium, 
ontdekt u een uitzonderlijke creatieve 
industrie die getuige is van zijn tijd en 
voortdurend evolueert.

WON Soo-yeon. Full House 
© Haksonmunhwasa, 1996 / Saphira, 2006

KIM Myung-mi. What’s wrong with Secretary Kim ? 
© 2016 by KIM MYEONGMI / JEONG GYEONG YUN 

/ YJ Comics All rights reserved
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Het ontstaan van 
de moderne manhwa 

We tonen ook de werken van KIM Dong-sung, 
KIM Hong-do, SHIN Yun-bok, CHOI Young-soo, 
AHN Seok-joo.

Op de allereerste moderne Koreaanse strip is 
het wachten tot 2 juni 1909. Toen publiceerde 
LEE Do-young Illustration, een strip in één 
vakje die verscheen in de eerste editie van de 
Koreaanse krant Daehanminbo. 19
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LEE Do-young. 
Saphwa  
© Daehanminbo, 
1909
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De doorbraak van strips binnen 
de popcultuur  

KIM Yong-hwan. 
Le lapin et le singe  
© Chosun Children’s 
Culture Association, 1946

KIM Seong-hwan. Gobau le vieil homme  
© Hangug Munhwasa, 1950

Vanaf 1950 schreef KIM Seong-hwan Old Man Gobau voor de 
krant. In deze reeks uit een oude man genaamd Gobau zich 
zeer kritisch over de maatschappij. De strip was zo populair 
dat hij pas in oktober 2000 tot een einde kwam, na maar liefst 
14.139 afleveringen. De reeks is hiermee de langst lopende 
Koreaanse strip en heeft een plaatsje in het Koreaanse Guiness 
Book of Records. 

Er zijn ook de werken van KIM Jong-rae, LEEM Chang,  
KO Woo-young, SHIN Moonsu, KIM Won-bin.

KIM Yong-hwan was een ware pionier uit de begindagen van het 
onafhankelijke Korea. Zijn werk bracht de stripindustrie in Korea 
in een stroomversnelling. In mei 1946 bracht hij The Rabbit and 
the Monkey uit, het allereerste stripboek in Korea. Kojoubou was 
de eerste Koreaanse strip waarin tekst in tekstballonnen werd 
geplaatst en vakjes vloeiend in elkaar overgingen. 

19
46

 >
 19

79



8

De chronologische opstelling 
laat bezoekers vervolgens 
terug in de tijd reizen naar een 
“manhwabang”, de typische 
leesplekken die zich vanaf de 
jaren zestig ontwikkelden. Hier 
konden lezers aan een betaalbare 
prijs manhwa’s en tijdschriften 
raadplegen. Manhwabangs 
droegen bij tot een brede 
verspreiding van het medium in al 
zijn diversiteit.  

Tegenover en rechter pagina:
KIM Won-bin. First Leader 

© Okaedongmu, 1975

PARK Ki-jung.  
Lutteur  
© Yeong Jin Munhwasa,  
1967

Vanaf de jaren 1960 
behandelden Koreaanse 
strips een steeds breder 
scala aan onderwerpen, 
zoals geschiedenis, 
horror, avontuur, 
sciencefiction, humor, 
sport en romantiek.”
JO Gwan-je, voormalige voorzitter van de 
Koreaanse Vereniging voor Striptekenaars.
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Het genre- en stijlpalet 
breidt uit  

SHIN Il-sok.  
Les quatre filles d’Armian 
© Prince, 1986

De Koreaanse stripcultuur 
beleeft een ware 
renaissance dankzij 
gespecialiseerde 
tijdschriften en titels, met 
strips op maat van een zeer 
divers en steeds ruimer 
publiek.“
JO Gwan-je, voormalige voorzitter van de 
Koreaanse Vereniging voor Striptekenaars.
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In 1981 waagt LEE Doo-ho zich met 
The Sound of the Wind aan een 
belangrijke historische periode. 
Hij verkent het leven tijdens de 
Joseondynastie aan de hand 
van diverse personages in Im 
Kkeokjeong.

KIM Dong-hwa.  
Gisaeng’s story © Daewon, 1998 
Histoires de Kisaeng © Paquet, 2007

In elk van zijn werken verkent 
KIM Dong-hwa de banden 
tussen generaties en geeft hij 
vrouwen een prominente plek.

LEE Doo-ho.  
Im Kkeokjeon © Sports Chosun, 1991 
Le bandit généreux © Paquet, 2011
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LEE Hye-kyeong bracht verschillende 
stripreeksen uit in de Koreaanse tijdschriften, 
en toverde onder meer Park Wan-seo’s 
romans om tot meesterlijke beeldverhalen.

LEE Hye-kyeong. The wind that blows into Cuzco © 1987
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KIM Soo-yong werd bekend dankzij zijn reeks Hip 
Hop, die hij in 1997 publiceerde in ‘IQ Jump’ en 
die het publiek een kijkje gaf in de wereld van 
breakdancing. Met meer dan 1,5 miljoen verkochte 
exemplaren wist de auteur een hele generatie 
tieners te inspireren.

Ook de werken van LEE Hyun-se, KIM Soo-jung, 
SHIN Il-sook, WON Soo-yeon, LEE Hee-jae, JO 
Gwan-je, PARK Jae-dong, JANG Tae-san, Art 
Mandu, HONG Seung-woo, CHOI Ho-cheol, YANG 
Young-soon.

KIM Soo-yong.  
Hip-hop 
© Seoul Munhwasa / 
IQ Jump, 1998
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1 De opmars van webtoons 

Koreaanse strips zijn ook 
digitaal beschikbaar en 
webtoons, die aan het begin 
van de jaren 2000 verschenen, 
verspreiden zich stilaan over 
de hele wereld. Bezoekers 
kunnen genieten van de 
diversiteit van genres, van 
romantiek tot thriller, met titels 

als Itaewon Class of What’s 
wrong with Secretary Kim? 
Verschillende reeksen worden 
gepresenteerd aan de hand 
van fragmenten uit online 
publicaties of de geheimen 
van de opnames van televisie-
adaptaties van de meest 
succesvolle webtoons. 

JOO Ho-Min.  
Along with the Gods  
© Naver Webtoon, 2010

KWANG Jin.  
Itaewon Class 

© Daum Webtoon /  
Kakao Page, 2016

Itaewon Class van KWANG Jin gaat over een 
man die alles verloren is door de zogenaamde 
chaebols (machtige familieclans) en nu wraak wil 
nemen. Het verhaal trok meteen de aandacht 
van lezers. Er kwam al snel een tv-reeks op basis 
die zowel in Korea als in het buitenland erg 
populair werd.



JOO Ho-Min.  
Along with the Gods  
© Naver Webtoon, 2010
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In zijn meesterwerk Taste of Illness doorbreekt  
HA Il-kwon het taboe over pesten en depressie. 
Vooral de krachtige tekenstijl, het sterk geschreven 
verhaal en de uitstekende opbouw zorgden ervoor 
dat deze webtoon al snel werd opgemerkt.

HA Il-kwon.  
The taste of illness 
© Arte Pop, 2018

Met de komst van smartphones verdwenen 
bovendien alle beperkingen in tijd en ruimte 
en kon men webtoons lezen waar en wanneer 
men maar wilde. (…) Het traditionele woord 
‘strip’ is volledig uit de volksmond verdwenen 
en is nu vervangen door ‘webtoon’. Wat 
eerst een vorm van subcultuur was, is nu het 
stokpaardje van de Koreaanse cultuur.“
KWON Chang-ho

16
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KANG Doha is een iconische webtoonartiest die zijn 
debuut maakte in 1987 met Run Pagasari. Hij is ook 
de auteur van Youth Trilogy, een romantisch verhaal 
uit drie delen: Catsby, Romance Killer en Kubrick. 
Catsby viel meteen in de smaak met zijn uitzonderlijke 
tekenstijl en gesofisticeerde verhaallijn.

KANG Doha. Catsby © Anibooks, 2004 / Casterman, 2007
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CHOI Gyuseok schreef tal van bekende 
korte verhalen en albums, voor hij de stap 
maakte naar de webtoon. In 2013 creëerde 
hij Awl/Songgot, gevolgd door een 
fantasieverhaal Hell, dat wordt bewerkt tot 
een serie voor Netflix. In elk van zijn werken 
slaagt CHOI Gyuseok erin de lezers mee 
te nemen in het verhaal, met personages 
die helemaal tot leven lijken te komen, een 
verhaalopbouw boordevol spanning en 
onderwerpen die erg leven in de moderne 
maatschappij.

CHOI Gyuseok. Hell © Naver Webtoon, 2019
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In de webtoonzone presenteren we 
ook werken van WON Soo-yeon, 
SEOK Jeong-hyun, JOO Ho-min, 
Sooshinji, KIM Myung-mi, YOON 
Tae-ho en zijn fantastische serie 
Misaeng !

KANG Full. Chassés croisés 
© Munhwasaegaesa,  
2003 / Casterman, 2009
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Koreaanse strips in Europa

De papieren vorm heeft in Europa de 
voorkeur bij lezers in verschillende 
leeftijdsgroepen, terwijl hij in Korea van 
de troon werd gestoten door de webtoon. 
Europese lezers 
zijn op zoek naar 
nieuwigheden en zijn 
geprikkeld door de 
wereld die manhwa’s 
verbergen. 
Manhwa’s hebben 
een unieke tekenstijl 
en een unieke 
verhaalopbouw die 
steeds meer lezers 
weten te bekoren.“
SHIN Myung-hwan

KIM Soo-bak. Quitter la ville 
© Saemanhwacheck, 2006 / 

Atrabile 2009

PARK Kun-woong is de auteur van 
verschillende bekende en langlopende 
reeksen die dieper ingaan op donkere 
bladzijden van de moderne Koreaanse 
geschiedenis. Daarnaast bracht hij ook 
meer dan 100 korte stripverhalen uit waarin 
hij maatschappelijke problemen aankaart. 
Momenteel werkt hij aan Monsters, een 
kortverhalenbundel.

PARK Kun-woong. 
Massacre au pont 

de No Gun Ri 
© Saemanhwacheck, 

2006 / Vertige 
Graphic, 2007
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In 2016 won Ancco met 
haar werk Bad Friend de 
Prix Révélation op het 
Franse stripfestival van 
Angoulême en schreef 
zo geschiedenis met 
het eerste Koreaanse 
stripverhaal ooit dat 
deze eer ontving. Haar 
werken worden vooral 
geloofd voor de unieke 
en delicate manier 
waarop de artieste haar 
tekeningen uitwerkt.

Ancco. Mauvaises filles 
© Changbi, 2012 / Cornélius, 2016

HONG Yeon-sik. Umma’s table. © Woorinabi, 2015 / Sarbacane, 
2017

We tonen ook de werken van GENDRY-KIM Keum-suk, KIM 
Hong-mo, SIM Heung-A, BYUN Byung-jun, MA Young-shin, 
SONG Aram, HONG Yoon-sun, HA Min-Seok en KIM Soo-bak!

Uncomfotably Happily 
en Umma’s Table van 
HONG Yeon-sik zijn 
beide verschenen in 
Frankrijk, de Verenigde 
Staten en China. In 2021 
mocht Hong Yeon-Sik 
de LA Times Book Prize 
in ontvangst nemen voor 
Umma’s Table.
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Een tentoonstelling van het Belgisch Stripcentrum

In samenwerking met het Koreaans Cultureel Centrum in 
Brussel en het Koreaanse Manhwamuseum/KOMACON

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

OPDRACHTGEVER: Mélanie Andrieu, Sah Hwangyu
TEKST: Mélanie Andrieu, Sah Hwangyu, Park Se-hyun, Jo Gwan-je, 
Kwon Chang-ho, Shin Myung-hwan
VERTALING: Philotrans
REVISIE: Marnik Venturuzzo
SCÉNOGRAFIE: Pierre Saysouk en Stéphane Regnier
GRAFISCHE VORMGEVING: Pierre Saysouk
VERGROTEN ILLUSTRATIES: Sadocolor
AUDIOVISUELE EFFECTEN: Manuel Fernandez Vazquez
RECHTENBEHEER: Komacon
OMKADERING: Marie Van Eetveld
REALISATIE EN MONTAGE: Coordination Stéphane Regnier,  
en de teams van het BSC
COMMUNICATIE: Valérie Constant, Rémy Gauthier, Tine Anthoni

Zuid-Korea en België vieren dit jaar 120 jaar diplomatieke relaties. 
Het Belgisch Stripcentrum in Brussel beschouwt het als een eer deze 
feestelijke gelegenheid te mogen vieren met deze tentoonstelling en 
wil in het bijzonder het Koreaans Cultureel Centrum in Brussel en het 
Koreaanse Manhwamuseum in Bucheon (Komacon.Korea Manhwa 
Contents Agency) bedanken. We willen de directeurs en hun voltallige 
teams bedanken voor hun waardevolle werk en hun essentiële hulp 
bij dit project. Ook de partner-uitgeverijen en iedereen die aan deze 
tentoonstelling heeft meegewerkt zijn we eeuwig dankbaar.



Belgisch Stripcentrum 
Zandstraat 20 - 1000 Brussel (België)

Open van dinsdag tot zondag, van 10u tot 18u
+32(0) 2 219 19 80

www.stripmuseum.be - visit@stripmuseum.be (publiek)

www.stripmuseum.be/nl/pers  
Login: comics / paswoord: smurfs

Persinformatie (nl)
Tine Anthoni 

+32 (0) 486 54 61 01  –  tine.anthoni@stripmuseum.be


