Paul GILLON
Verkoop-tentoonstelling Atsuko
Van 4 tot 20 november 2011

Cosey heeft altijd graag de mogelijkheden van het stripverhaal afgetast. Hij leidt de
collecties «Getekend» en «Vrije Vlucht» in met Op Zoek naar Peter Pan en Reis naar
Italië, twee «grafische romans» die de huidige literaire tendens aankondigden. Zeke
vertelt… en Saigon-Hanoi blijven gedurfde vraagstellingen over de relatie tekstbeeld. Elk album van Jonathan ondermijnt het comfort dat gewoonlijk een reeks
bedreigt. Atsuko is een logisch vervolg op dit idee van vrijheid. De tentoonstelling
stelt een twintigtal platen voor uit het laatste opus van Jonathan* en ook twee
platen uit elk van de 14 voorgaande albums. Elke pagina is een uitnodiging tot
reizen en een streling voor het oog. We spreken met Cosey over het tekenwerk…
Wit: Ik denk dat ik gevonden heb wat de zevende kleur is van de regenboog. Die
mysterieuze kleur zou gewoon wit zijn. Oorsprong, einde en som van alle kleuren. Dit
zijn niet de woorden van Cosey, maar van Jonathan op het einde van «Kate».
Kleur: Ik blijf er zelf verder aan werken, maar het is een aankleding. De essentie zit
in het zwart-wit. Als dat OK is, kunnen de kleuren een ietsje bijbrengen op het vlak
van de leesbaarheid. Het zwart-wit is grafisch erg mooi, meer esthetisch misschien,
maar het verhaal leest vlotter in kleur.
Japan: Ik ben al lang dol op Hokusai en Hiroshige. Ze staan erg dicht bij het
stripverhaal waar ik van houd: een gestileerde evocatie en geen slaafse reproductie
van de werkelijkheid. Ik ontdekte, tot mijn grote vreugde, dat alles in Japan aan dit
concept beantwoordt. Men geeft niet àlles aan de lezer-toeschouwer. Enkele lijnen,
een vlek en alles is gezegd.
Lezer: Het is, denk ik, typisch voor elk kunstwerk: de lezer of de toeschouwer moet
erg actief zijn. Het ware creatieve werk opent een deur voor de lezer.
Sneeuw: Kun je iets beter hebben dan het brute papier om het wit van de sneeuw
voor te stellen? Het is de lezer die de sneeuw ziet, terwijl er niets meer dan papier
is. Je moet de lezer zijn zegje laten. Ik verberg mijn passie voor sneeuw van alle
continenten niet.
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Zwart-wit: Mijn meesters? Milton Caniff, Hugo Pratt, Jijé, Tardi en de houtgravures
van Félix Vallotton.
Realiteit: In het stripverhaal waar ik van houd, imiteert de tekening de realiteit niet
als een gezichtsbedrog. Integendeel. Ze beperkt zich tot een gestileerde evocatie,
vereenvoudigd, bedoeld om een verhaal te vertellen. Een zwarte lijn die eventueel
kleurvlakken omcirkelt.
* J onathan - album 15 - “Atsuko” - Le Lombard - Verschijnt op 1 februari 2012 in het Nederlands
(Pers album: Ballon Media, Tom Vanhoren - Tel. +32 3 294 15 28 - t.vanhoren@ballonmedia.com).

