André JUILLARD
Verkoop-tentoonstelling Blake en Mortimer:
« De Eed van de Vijf Lords »
Van 15 november tot 2 december 2012

Ter gelegenheid van het verschijnen van « De Eed van de Vijf Lords »,
het nieuwe verhaal van Blake en Mortimer op scenario van Yves Sente,
heeft Galerie Champaka voor de tweede keer de eer André Juillard
te ontvangen (na «Mezek » in april 2011). De tentoonstelling brengt
een omslag, 23 originele platen, een veertigtal potloodtekeningen
opgehoogd met kleurpotlood en 4 editoriale realisaties in verband
met de wereld van E.-P. Jacobs. Geografisch en affectief knipoogje:
de Meester van de Klare Lijn werd geboren in huisnummer 5 van de
straat waar Galerie Champaka gevestigd is.
De originele platen
Als vernieuwer van de realistische Klare Lijn met « De 7 Levens van de Sperwer »
stortte André Juillard zich op een jeugdliefde toen hij de wereld van Blake en Mortimer
aanpakte. Het zwart-wit in zijn platen, net zo evenwichtig als elegant, stelt zich in
dienst van een stevig verhaal. Met « De Eed van de Vijf Lords » hervinden Blake
en Mortimer hun Britse oorsprong terwijl André Juillard het verhaal band na band
bewerkt op de manier van de Amerikanen uit de Golden Age.
De potloodtekeningen
Een van de geheimen van de Klare Lijn is de uitzonderlijke rijkheid van zijn potloodwerk.
Hergé, Jacobs en nu ook Juillard zijn schoolvoorbeelden van de lange weg die naar
deze uitgepuurde lijnvoering leidt. Naast mekaar zowel de potloodtekeningen als de
geïnkte plaat bekijken uit « De Eed van de Vijf Lords » onthult ons de twee facetten
van het tekengenot van André Juillard.
Een partijtje golf
Gedurende een rustpauze tussen twee avonturen in gunnen de twee helden zich
een partijtje van een « so British » sport in een decor zoals alleen Albion ons dat kan
bieden. Deze tekening, die speciaal voor de tentoonstelling werd gemaakt, werd in
« sjabloondruk » gerealiseerd, een artisanale druktechniek die de kunstenaar erg
waardeerde omdat hij er zijn delicate kleuren kon in terugvinden.
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Het Vossenplein
In 2009 betoonde André Juillard eer aan de grote personages (Buck Danny, Clifton,
Corentin, Guust, enz.) van het Belgisch stripverhaal die zijn jeugdlectuur opfleurden.
Hij liet ze ronddwalen doorheen de Brusselse vlooienmarkt. Deze vindt plaats op
een paar straten van galerij Champaka. Deze druk met pigmentinkten gebeurde op
tekenpapier van groot formaat (80 x 120 cm.).

• Maandag en dinsdag: op afspraak
• Woensdag tot zaterdag:
11u tot 18u30
• Zondag: 10u30 tot 13u30

Een dagje te Brussel
Galerie Champaka vroeg André Juillard een prent te maken met een Brusselse scène
voor de Brafa (Brussels Antiques & FineArts Fair). Juillard maakte er vier! Elk van
deze tekeningen, die de wandeling van het Britse duo in het Atomium illustreren,
maakt het voorwerp uit van een seriegrafie op groot formaat (50x 70 cm.). Dit
magische vierluik werd bij mekaar gebracht in een erg elegante portfolio.
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