Miles HYMAN
Verkoop-tentoonstelling Zwarte Dahlia
8 > 30 november 2013 (Parijs)
15 november > 8 december 2013 (Brussel)
De zaak van de Zwarte Dahlia : nieuwe wending
De eerste adaptatie in stripvorm van het meesterwerk van James
Ellroy verschijnt op 13 november in de collectie Rivages/Casterman/
Noir. Op een scenario van Matz en van cineast David Fincher heeft
« Zwarte Dahlia » zijn meester gevonden: de tekenaar Miles Hyman.
Een niet te missen gebeurtenis: de uitzonderlijke verkoop-tentoonstelling van de originele platen van het album in Galerij Champaka
Paris (vernissage op donderdag 7 november en tentoonstelling vanaf
8 november) en Brussel (vernissage donderdag 14 november en
tentoonstelling vanaf 15 november).
Los Angeles 1947: ontdekking van het afschuwelijk verminkte lijk van Betty Short, 22 jaar. De
pers van LA, overdonderd door de macabere details van de misdaadscène en verrukt bij de
ontdekking van het ongebreidelde leven dat de jongedame leidde, schrijft de eerste pagina’s
van wat een mythe gaat worden.
Verrotte smerissen, opsnijdende schurken, has-been boksers en jonge meisjes op zoek naar
liefde ontmoeten mekaar aan het stuur van veelkleurige Buick’s : de zaak van de Zwarte
Dahlia, een referentie naar de kledij van het slachtoffer, kan beginnen.
40 Jaar later laat deze nooit opgeloste misdaad een complexe en boeiende roman ontstaan
door James Ellroy, de schrijver die begeesterd is door de gelijkenis tussen dit fait divers en de
moord op zijn eigen moeder.
Nu herneemt Miles Hyman het onderzoek in stripvorm : een eerste vertaling van de roman naar
de strip, met een magistraal scenario van Matz en cineast David Fincher. Het lang verwachte
album, gemaakt met de steun van James Ellroy, zal op 13 november verschijnen in de collectie
Rivages/Casterman/Noir.
Om de kracht van Ellroy in beelden te vertalen en beter zijn wereld te beschrijven heeft Miles
Hyman een nieuwe werktechniek ontwikkeld, beter aangepast aan de narratieve textuur van
deze roman die overvloeit van details en valse pistes. We vinden er een levendiger lijnenspel in
met vetpotlood, tweekleurige platen rijk aan details, erg divers en gestructureerd.
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De bij Champaka tentoongestelde platen geven het hele gamma aan emoties van dit verhaal
weer: actiescènes met stevig ritme, de wellust van de erotische scènes, de angst in de
ontknoping zonder de zeldzame rustige scènes te vergeten met grote vergezichten waardoor
de lezer zich even terug kan situeren voor hij opnieuw in de hel van het verhaal duikt.
Ter gelegenheid van het verschijnen van dit mooie boek exposeert Galerij Champaka de meest
representatieve platen van de 162 die het album vormen. Ze worden verdeeld over de twee
plaatsen : Brussel en Parijs. Ze worden vergezeld van een reeks beelden van Los Angeles die
het begin van elk hoofdstuk in dit album vormen.
Om zijn onderzoek nog te verlengen, dat hem haast twee jaar kostte, heeft Miles Hyman
buiten de strip en exclusief voor Champaka 12 originele kleurcomposities gemaakt op formaat
58x76cm., die, naast het meesterwerk van Ellroy, de zowel erotische als gewelddadige sfeer
weergeven van het Los Angeles na de oorlog.

