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Fra punk til zen: amerikanske John Porcellino har siden 1989
skrevet, tegnet og udgivet sit eget tegneseriehæfte King-Cat
Comics and Stories til glæde for et stadigt større publikum
rundt omkring i verden.
I den danske opsamling Under Stjernerne præsenterer Damgaard i anledning af femogtyveårs-jubilæet nu for første gang et
udvalg af Porcellinos arbejde på dansk.
Både Porcellinos temperament, emnevalg og tegnestil har ændret sig gennem de mange år, så vi bad John Porcellino om at
finde et bredt udvalg af sine historier frem, for at præsentere hans
arbejde for nye læsere i Danmark. Det resulterede i en samling
udvalgte episoder fra perioden 1989-2011, som er gengivet i
kronologisk orden i bogen.
Udover serierne indeholder bogen en kort præsentation af KingCat Comics og baggrunden for bladet.
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Udtalelser om King-Cat og Porcellino
“John Porcellinos tegneserier gengiver, med få streger og ord, en følelse af
simpelthen at være i live.”
Serieskaber og illustrator Chris Ware

“Med en minimalistisk stil, både med hensyn til tegninger og dialog og de fortællinger han
skaber, formidler Porcellinos arbejde den mest essentielle information fra et scenarie, med en
meditativ skønhed som er svær at finde andre steder i tegneserier.”
Alex Dueben, Comic Book Ressources

“John Porcellino hylder livets simple glæder i hans elskede og indflydelsesrige zine King-Cat
Comics & Stories. Porcellino deler simple og grundlæggende fornøjelser med os, hvilket får
dig til at føle glæde over at være i live. Der er en kamp for livet også, og Porcellino deler det
med dig, hans hjerte der bliver knust, hans sygdomme, men han vender altid tilbage til livsglæden.
Henry Chamberlain, Comics Grinder

Illustration fra bogen. Du kan finde flere højopløste billeder på http://damgaardmedia.dk/presse
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