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Dominique CORBASSON
Paris
Verkoop-tentoonstelling
12.06.2013 > 20.07.2013
Om deze onuitgegeven tentoonstelling te creëren dwaalde Dominique
Corbasson doorheen een stad waarvan ze de ziel en de geheimen
door en door kent. Een vijftigtal illustraties vormen deze grafische
hymne aan de Lichtstad. Een delicate, luchtige en… vrouwelijke kijk.
Paris
Voor Dominique Corbasson is Parijs altijd al de stad van de wandeling geweest. Om
dat ballet van stad en wandelaars in beeld te brengen, sprong ze op haar fiets.
Tekenaars-wielertoeristen weten dat: het zicht op gebouwen, straten en parken is
anders vanuit het zadel.
Haar kijk ontbindt de realiteit in vormen die meer op kleurvlekken dan geometrische
vormen lijken. Die onmiddellijke sensaties brengen er haar toe de geheimen van de
Parijse vitaliteit te kunnen vatten. De kunstenares houdt geen rekening met wat ze
ziet, maar voedt zich met kleurrijke indrukken. Haar kleurengamma is, net als haar
tekeningen, doordrongen van frisheid. Corbasson zegt dat ze van Bram Van Velde
de obsessie erfde om te vermijden dat de kleuren –de boodschappers van het lichtmekaar zouden bezoedelen. Ook al schuilt achter haar tekeningen een hoop werk,
toch verhult ze dat fijnzinnig met een air van lichtheid.
Dominique Corbasson
Dominique Corbasson, afgestudeerd aan het Hoger Instituut voor Toegepaste Kunsten
en Kunstambachten, werkt eerst als styliste van meubelstoffen en kinderkledij. In
1993 beslist ze te leven van haar passie voor tekenen en wordt illustrator voor Habitat
en Galeries Lafayette. Vanaf 1995 doen Japanse klanten (Ropé, Tokyu Primo en tal
van tijdschriften) beroep op haar « French Touch ». Haar tekeningen worden gebruikt
in de pers (Figaro Madame, Vanity Fair, Psychologies Magazine, enz.) en de publiciteit
(Chanel, Vogue, enz.) Ze illustreert talloze kinderboeken, vooral voor uitgeverijen
Gallimard en Nathan. In 2009 publiceert ze haar eerste stripverhaal « Les Soeurs
Corbi ». Ze exposeert regelmatig haar tekeningen en schilderijen in Parijs, Genève,
Tokyo en Dinard. Galerij Champaka is fier haar eerste grote tentoonstelling in Brussel
te mogen ontvangen.
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