François BOUCQ
Verkoop-tentoonstelling Jérôme Moucherot & Bouncer
Van 6 december 2012 tot 5 januari 2013

Ter gelegenheid van het verschijnen van Jérôme Moucherot, Le
manifeste du mâle dominant, bij uitgeverij Lombard en Bouncer - To
Hell, bij uitgeverij Glénat, plaatst Galerie Champaka de twee werelden
van François Boucq - humoristische en realistische stijl - oog in oog.
De grafische elementen uit de hele verzameling albums van Jérôme
Moucherot en Bouncer beschikken over een eigen muur op de twee
verdiepingen van de galerijruimte. De voorstelling van de originele
stukken zullen worden aangevuld door een druk met pigmentinkten
op tekenpapier van groot formaat.
De Auteur
François Boucq werd geboren te Rijsel (Frankrijk) waar hj Schone Kunsten studeerde.
Hij begint zijn beroep als tekenvirtuoos en perstekenaar bij Le Point, Playboy en Le
Matin de Paris om vlug over te schakelen naar de stripwereld, waar hij meewerkt
aan Fluide Glacial, Pilote en (A Suivre). Zijn fantastische, karikaturale wereld wordt
sterk beinvloed door herinneringen uit zijn jeugd en de gezichten die hij toen
benaderde. Zijn indrukwekkende tekeningen en sublieme personages krijgen nog
meer kracht door zijn gave om verhalen te vertellen. Als rechtstreekse erfgenaam
van Franquin en Giraud-Moebius, heeft Boucq vele poorten geopend die leiden naar
een realistische tekening. Steeds tussen karikatuur en levensechte personages is
tekening van Boucq uniek.
Jérôme Moucherot
Begin jaren 80, geeft François Boucq het leven aan Jérôme Moucherot die heel vlug
één van de leidersfiguren wordt uit de hedendaagse humoristische stripwereld.
Bouncer
Bouncer, een mythische en onbeschaafde western-personnage uit het Wilde Westen
werd geboren in samenwerking met Alejandro Jodorowski.
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