FRMK
Verkoop-tentoonstelling Frémok, play with us
Van 21 maart tot 15 april 2012

Al meer dan 20 jaar opent uitgeverij FRMK nieuwe terreinen voor het
stripverhaal, een té jonge kunst –nauwelijks een eeuw- om zich al te
kunnen permitteren vast te roesten. Galerij Champaka, gewijd aan
àlle stripkunsten, stelt werk voor van 9 van hun topkunstenaars.
FRMK (Frémok)
FRMK, de parel van de Belgische artistieke productie, verenigt atypische auteurs
uit de vier hoeken van Europa. Allen zien ze het stripverhaal als een open deur
naar grafische en vernieuwende experimenten. Uit een bewuste overtreding van de
gebruikelijke codes ontstaan bijzondere verhalen die zweven tussen vertellingen en
plastische kunsten. Sommige boeken verwekken een « strippoëzie ». De materialen
van deze auteurs zijn weinig conventioneel voor het stripverhaal: gravure, monotype,
olieverf, acryl of bloed, balpen. De meest verscheidene formaten worden gebruikt.
Deze resoluut moderne en avant-garde uitgever kent nergens zijn gelijke.

9 kunstenaars
ATAK (DE)
Atak is een leidende figuur in de Duitse underground, die probleemloos van strip naar illustratie,
van schilder- naar beeldhouwkunst overschakelt. Onophoudelijk verrijkt hij zijn iconoclastisch
wereldje door er iconen uit de populaire culturen, onwaarschijnlijke figuren of personages uit
de grote kunst bij te brengen. Zijn taal flirt tegelijkertijd met de schilderkunst én met de Art
Brut.
• Laatstverschenen boek: « Pierre-Crignasse ».

Olivier DEPREZ (BE)
Olivier Deprez werd in 2003 al opgemerkt voor zijn adaptatie in houtgravure van « Chateau »
van Franz Kafka. Hij bouwt een zwarte wereld op met inkt en houtvezel. Met het project
BlackBookBlack (in samenwerking met Miles O’Shea) wordt hij de bestuurder van het zwart.
Hij graveert en drukt prenten die de platgetreden paden in vraag stellen. Hier zet Olivier
Deprez, tussen gravure en schilderkunst, zijn grafische meditaties verder.
• Laatstverschenen boek: « Lenin Kino ».
Galerie Champaka
Ernest Allard straat 27
B-1000 Brussel
Tel: + 32 2 514 91 52
Fax: + 32 2 346 16 09
sablon@galeriechampaka.com
www.galeriechampaka.com
• Maandag en dinsdag: op afspraak
• Woensdag tot zaterdag:
11u tot 18u30
• Zondag: 10u30 tot 13u30
Perscontacten:
Viviane Vandeninden
viviane.vandeninden@klach.be
Tel: + 32 2 351 26 10
GSM: + 32 472 31 55 37

Anke FEUCHTENBERGER (DE)
Anke Feuchtenberger bouwt een diepgaande en verontrustende wereld op waarin ze de figuren
van de vrouwelijkheid in vraag stelt. Haar bittere trekken, met houtskool en gom, laten ons in
de diepte vallen. Anke Feuchtenberger, die vaak wordt geïmiteerd door een gemakzuchtiger
jonge garde, blijft één van de grootste persoonlijkheden van het hedendaagse stripverhaal.
• Laatstverschenen boek: « La Putain P jette le gant ».

Vincent FORTEMPS (BE)
Sinds « Cimes » in 1997 tot « Par les sillons » (Fernand Baudin Prijs van mooiste Belgische
boek in 2010) is de faam van Vincent Fortemps blijven groeien. Hij verrast ons telkens door
het gebruik van organische en archaïsche technieken, van lithografisch potlood tot grisaille.
Je wordt opgeslorpt door zijn stomme verhalen in dove landschappen, waar zich oude en
herhaalde drama’s afspelen. Momenteel bereidt Vincent Fortemps een belangrijke installatie
voor het Théâtre Garonne (Scène nationale, Toulouse).
Vincent Fortemps wordt vertegenwoordigd door Galerie Meessen De Clercq.
• Laatstverschenen boek: « Par les sillons ».

Dominique GOBLET (BE)
Domique Goblet, de nieuwe ambassadrice van het Belgisch stripverhaal, blijft haar medium
steeds in vraag stellen en heruitvinden. Door het centrale verhaal te vervangen door een
plastische voorstelling stelt ze de tijd, de kindertijd, haar eigen verhaal, de liefde en de angst
in vraag. Ze roept het roofdier op dat ronddwaalt en ons uitnodigt om samen met hem de nacht
in te gaan.
• Laatstverschenen boek: « Les hommes-loups ».

Eric LAMBÉ (BE)
Genomineerd in de officiële selectie van het laatste Internationale Stripfestival van Angoulême
voor « Joue avec moi », een klein, maar sprankelend boek, nodigt Eric Lambé ons uit met hem
te spelen. In een wereld waarin voorwerpen net zoveel leven hebben als melancholie nodigen
lucifers ons allicht uit ze te kraken. Een gelukkig versierde bus komt ons oppikken voor een
onvergetelijke reis.
• Dernier Livre paru : « Joue avec moi »

Michaël MATTHYS (BE)
Na een eerste adempauze in gravures en zuren in de ovens van Cockerill (« Moloch », 2003)
dwaalt Michaël Matthys verder in zijn rode stad: Charleroi.
Met dit volledig in ossenbloed gemaakt album dwingt Michaël Matthys ons in de duistere
straten te duiken, onder de bruggen en in de appartementen die geweld en onheil uitzweten.
Michaël Matthys wordt vertegenwoordigd door Galerie Jacques Cerami.
• Laatstverschenen boek: « Je suis un ange aussi »

Marko TURUNEN (FI)
Marko Turunen, afkomstig uit Lahti, een klein dorpje in Finland, brengt ons « Intrus et
R-Raparegar », een koppel in zijn mutant leventje: hij, een kleine alien met doorboorde schedel,
zij, superheldin met een gemaskerde schoonheid. Als echte alter-ego’s van Marko Turunen en
zijn partner gaat het hier wel degelijk om een autobiografie, ook al ontmoeten we Pokémon
verzamelende cowboys, of een stel kakkerlakken, de bejaarde buren van onze helden. Maar let
op, deze werkelijkheid zou wel eens dramatischer kunnen zijn dan ze lijkt.
• Laatstverschenen boek: « Ovnis à Lahti ».

Thierry VAN HASSELT (BE)
Thierry Van Hasselt wordt opgemerkt met « Gloria Lopez » (2000), een tragisch verhaal waar
de dikke, zwarte inkt van het monotype het verhaal in smerige manoeuvres lijkt op te slokken.
Hij zet zijn experimenten met inkt en lichaam verder in « Brutalis », ter gelegenheid van een
samenwerking met choreografe Karine Ponties. Zijn laatste boek, « Les images Volées », zet de
vroegere weg van het lichaam verder. Momenteel maakt Thierry Van Hasselt olieverfschilderijen
en hoopt er een stripverhaal mee te maken.
• Laatstverschenen boek: « Les images volées ».

