André JUILLARD
Verkooptentoonstelling Mezek
Van 29 april tot 22 mei 2011

Van de XVIIe eeuw (De 7 Levens van de Sperwer, Wuivende Veder) tot hedendaagse verhalen
(Lena. Le cahier bleu) via de jaren 50 (Blake & Mortimer), telkens verbeeldt het tekenwerk
van André Juillard uitstekend de tijdsgeest. Mezek, op scenario van Yann en gepubliceerd
in de collectie “Getekend” van Lombard *, speelt zich af tijdens de onafhankelijksoorlog
van de staat Israël. Een luchtvaartverhaal dient als kader voor een al even onverwacht als
complex psychologisch drama. De ideale gelegenheid voor Galerij Champaka om André
Juillard te ontvangen. Dertig originele platen tonen zijn zin voor vertelkunst en inkleuring.
De potloodtekeningen getuigen van een buitengewone zorg voor het detail. Bovendien
werden, speciaal voor deze tentoonstelling, groot formaat werken gemaakt. We praatten
met deze meester van de realistische Klare Lijn over tekenen.

Tot nu toe brachten je verhalen telkens slechts een vrouwelijke
figuur naar voor...
André Juillard: Ik heb de neiging steeds hetzelfde type van vrouw te tekenen, geïnspireerd op
mijn vrouw blijkbaar. Maar in Mezek zijn er drie. Ik moest me dus wat forceren om ze anders
te maken en niet enkel hun haarkleur.

Welke rol geef je aan het ’naakt’ in je werk?
A.J.: Het naakt is een thema zo oud als kunst zelf. Een verplichte oefening of een doel op zich.
Het menselijk lichaam beheersen staat, misschien, toe alles te tekenen.

Heel wat tekenaars hopen dat hun scenarist ze fietsen en
vliegtuigen bespaart!
A.J.: Dat schrikt me, net als wagens, niet echt af. Toen ik de synopsis las die Yann me voorstelde,
dacht ik zelfs dat ik er meer zou moeten tekenen! Dankzij de goede documentatie die Yann me
bezorgde en wat ik zelf vond, stelde het geen probleem. Bovendien had ik kleine schaalmodellen
die een grote hulp waren om bepaalde gezichtspunten te tekenen die zelden getoond worden in
tijdschriften of op het internet.

Je platen, rechtstreeks in kleur gebracht, ontdekken is steeds een
heerlijk moment. Hoe ga je te werk?
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A.J.: Net als voor mijn andere albums, probeer ik steeds een algemene toon te vinden. Hier zijn het
oker en het grijs-groen dominant: we zitten in een militaire wereld. Ik werk in blokken van 8 of 10
pagina’s en begin vaak met de lucht, dan de gezichten en lichamen, dan de lichte en vervolgens de
donkere tinten en ik eindig met de schaduwen en de felle kleuren, die meestal slechts details zijn
(kentekens op vliegtuigen, windvlaggen op een vliegveld, enz.)

In het verhaal, en ook een aantal onuitgegeven illustraties
gemaakt voor de tentoonstelling, is het water als thema vaak
gekozen…
A.J.: Ja, Bjorn bevindt zich vaak op het strand, alleen of in mooi gezelschap. Misschien is het om
zich, zoals Lena (bedacht door Pierre Christin), te zuiveren van al de vuiligheden die zijn geest
teisteren.
* Verschijning van het album op 22 april 2011 in het Frans en op 7 september 2011 in het Nederlands bij Lombard.

