François SCHUITEN
Verkoop-tentoonstelling Variaties op Schoonheid
Van 19 april tot 6 mei 2012

Ter gelegenheid van het verschijnen van “Schoonheid”, het eerste solo-album
van François Schuiten, stelt Galerie Champaka een vernieuwende tentoonstelling
voor. “Foto-tekeningen”, gemaakt in samenwerking met Marie-Françoise Plissart,
seriegrafieën opgehoogd door de kunstenaar, facsimile-drukken van 3 droomplaten
en originelen (een tiental onuitgegeven illustraties) zijn net zoveel variaties op de
12, de stoomlocomotief die het middelpunt vormt van deze nieuwe hymne aan het
zwart-wit.

De « foto-tekeningen »
De samenwerking tussen Marie-Françoise Plissart en François Schuiten werd in de kijker
gezet door “Het scheve kind” en door een tentoonstelling van foto’s in Brussel en Parijs. In
beide gevallen werkte Schuiten op de foto’s van Plissart. Op oude wijze afgedrukt waren die
van vrij klein formaat. Sindsdien is het met de techniek van druk in pigmentinkten mogelijk
afdrukken te maken op groot formaat en op een papier waar de tekenaar nog gemakkelijker
en inventiever kan te werk gaan.
Wanneer Galerie Champaka voorstelt acht « foto-tekeningen » te maken op groot formaat (van
60x90cm tot 140x100cm) zijn de kunstenaars enthousiast. Elk zal een unieke druk worden.
Marie-Françoise zoekt in haar archieven spoorwegprenten uit de tijd van de laatste reis van
de 12. Ideaal op plaatsen waar de locomotief had kunnen rijden. Gemaakt in de technische
kamer met negatieven van groot formaat, bieden deze foto’s een grote rijkdom aan materie.
Daaruit ontstaan schitterende composities van de site Tour&Taxis (juli 1992), van Residentie
Palace (eind 1995) en de Martini toren (februari 1996). Deze laatste plaats, verloren symbool
van de stedelijke moderniteit van de jaren 50-60, fascineert het duo zozeer dat ze er drie
totaal verschillende versies van maken. De foto van de Germoir brug, later genomen (april
2007), past in diezelfde logica van emblematische Brusselse locaties. Het zicht op de laatste
12 (januari 2012) in zijn hangar te Leuven was onvermijdelijk.
Elke, met zorg gemaakte foto laat voldoende ruimte om de nieuwe spanningspunten op
te vangen die François Schuiten aanbrengt. Net zoveel gelegenheden om in een magisch
ogenblik verleden en heden te zien samenkomen.

De originelen
François Schuiten maakte negen grote, onuitgegeven illustraties bij het album dat bij
uitgeverij Casterman verschijnt. Ze stellen de locomotief voor die de motor is van het verhaal
van “Schoonheid”. Ondermeer met de mecanicien-machinist Van Bel en/of een schuw, jong
meisje, stom van bij haar geboorte, waaraan de oudgediende zijn spoorwegkennis doorgeeft.
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De hoogsels
De hoogsel is een originele creatie waarbij de kunstenaar een tekening, die vooraf werd
gedrukt met een artistieke techniek, ophoogt. Ergens tussen de stempeldruk met kleine
oplage en het originele werk geeft de hoogsel de kunstenaar de kans een nieuw medium
te verkennen en de verzamelaar de kans een uniek werk te kopen. François Schuiten koos
voor emblematische prenten uit “Schoonheid” en vervolledigde de tekening om de tekst
te verwijderen. Eens de prent gedrukt op vier exemplaren (genummerd en gesigneerd) in
seriegrafie (120X80cm) verhoogde hij elk exemplaar met vetpotlood en witte plakkaatverf.

De reuzenplaten
“Schoonheid” bestaat uit 84 platen, met drie sleutelpagina’s over de dromen van de
mecanicien-mechanist op zoek naar zijn verloren machine. De platen van museumkwaliteit
werden op uitvergroot formaat gedrukt (hoogte 100 cm, 4 genummerde en gesigneerde
exemplaren). Elke facsimile geeft de materie van het papier en de fijnheid van het inktwerk
weer, zodat de kunst van Schuitens zwart-wit nog wordt uitvergroot.

