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KINKY & COSY KRIJGEN EEN STRIPMUUR IN
HARTJE BRUSSEL
We willen het stripparcours ‘opentrekken’ door ook mindere klassieke stripfiguren
een plaats te geven.
In 2016 krijgt de tweeling Kinky & Cosy, het geestenkind van de Belgische tekenaar en
auteur Nix, een stripmuur in de Sint Jacobswijk in Brussel. Ans Persoons (sp.a),
schepen bevoegd voor de stripmuren, wil meer variatie en actualiteit brengen in het
Brusselse stripparcours. Naast de klassieke stripfiguren, wordt er voortaan ook plaats
gemaakt voor hedendaagse auteurs en vernieuwende tekenstijlen. ‘Het mag allemaal
wat minder braaf’, zegt Ans Persoons.
Kinky & Cosy, hun namen beschrijven perfect de wereld waarin ze hun avonturen beleven.
Ze zijn yin en yang, onbevangen en onbevreesd, met een eigenzinnige kijk op de wereld. De
meisjestweeling ontstond in de krant De Morgen, om daarna de wereld te veroveren. Vooral
in Nederland en Frankrijk gaan er veel stripfans voor de bijl. Niet enkel de Kinky & Cosy
albums zijn populair, ook de animatiefilmpjes over de gevaarlijkste tweeling ter wereld vallen
in de smaak. Naar het voorbeeld van de absurde Angelsaksische figuurtjes zoals de
Simpsons of Beavis & Butthead is de humor van Nix bijtend, ontwapenend en soms ook
absurd. Zijn werk is steeds op het scherp van de snede en toont op een intelligente manier
een afspiegeling van onze samenleving en haar uitwassen.
Wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is een stripmuur: er werd reeds een straat naar hen
genoemd, en nu worden de twee bengels ook vereeuwigd op een grote muur in de SintJacobswijk in Brussel, meer bepaald in de Bogaardenstraat, op het gebouw van de
Socialistische Mutualiteit. In de loop van 2016 zal de tekening aangebracht worden.
Auteur Nix is alvast tevreden: “Tekenen op muren, welk kind wil dat niet doen, maar krijgt
daar thuis een uitbrander voor. En wat voor een tekening! 10 meter hoog in het midden van
de multinationale hoofdstad van Europa. Dat is voor de tweeling Kinky & Cosy een
internationaal podium. Rock 'n roll! ”.
Schepen Ans Persoons (sp.a) wil graag alert blijven voor nieuwe ontwikkelingen in de
stripwereld: “Vandaag telt ons parcours heel wat klassieke Belgische striphelden. Door
samen te werken met een hedendaagse striptekenaar als Nix voegen we daar een nieuw
stripgenre aan toe. Het is de eerste keer dat er een muur gewijd wordt aan satirische humor
in cartoon-stijl. Zo willen we het parcours open trekken en meer variatie brengen in de stijlen
en auteurs die aan bod komen. Uiteraard blijven we investeren in klassieke striphelden,
zoals we dit jaar deden met Steven Sterk, Léonard en Kwik & Flupke. Maar het is belangrijk
om ook nieuwe stripinvloeden hun plaats te geven in onze hoofdstad: het is net die rijkdom
aan auteurs, verhaal- en tekenstijlen, hun originaliteit en hun constant zoeken naar
vernieuwing, die de stripsector in ons land zo uniek en succesvol maakt.”

PERSCONTACT

Ans Persoons
Schepen

Nix
Auteur

+32 498 792 896
Ans.Persoons@brucity.be

+32 479 25 05 76
nix@nix.be

