JOSE MUñOZ
Verkoop-tentoonstelling Inkt & Licht
Van 17 februari tot 18 maart 2012

José Muñoz is een niet te missen figuur in het huidige stripverhaal.
Krachtig en poëtisch bewandelt deze meester van het zwart-wit
stripverhaal net zo vlot de weg van de kleuren met zijn betoverende
illustraties. Galerie Champaka brengt deze twee facetten van “de
wereld volgens José” met een vijftigtal onuitgegeven composities in
beeld.
De kunstenaar
José Muñoz, grote prijs te Angouleme in 2007, wordt op 10 juli 1942
geboren in Buenos Aires. Hij wordt eerst beïnvloed door Alberto Breccia
en Hugo Pratt maar creëert al gauw zijn eigen grafische stijl, die al net zo
vernieuwend als onnabootsbaar is. In Carlos Sampayo vindt hij zijn perfecte
scheppingspartner. Hun verhalen onder het teken van het geweld en de
poezie (Alack Sinner, Joe’s Bar, Sophie, enz.) brengen de hele menselijke
natuur, zowel de goede als slechte kanten. Le Croc du Serpent en Panna
Maria zijn het resultaat van zijn samenwerking met Jerome Charyn.
Met La pampa y Buenos Aires, een bundel tekeningen uit verschillende
perioden, begint Muñoz een terugkeer naar zijn Argentijnse roots die zijn
Carlos Gardel (scenario: Sampayo) en de schitterende illustraties voor de
tentoonstelling Inkt & Licht bevestigen.
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De tentoonstelling
De bovenverdieping van Galerie Champaka is gewijd aan illustraties. Dromerige
dames, tangodansers, Patagonische luchten en stadslandschappen tonen
zich in verschillende technieken. Muñoz houdt ondanks zijn bijna 70
jaren nog steeds de stoutmoedigheid van een jongeling. Het bewijs: zijn
abstracte “landschappen-visioenen” die ons in het oorspronkelijke magma
onderdompelen, de grote oceanische diepten en het ijs van Vuurland. Tenzij
het de buik van de moeder is…
De benedenverdieping stelt een dertigtal originele platen voor van
museumkwaliteit. Een levenslijn van Alack Sinner prijkt naast een
muzikale voorstelling gewijd aan Billie Holiday en Carlos Gardel zonder de
hoogstaande uittreksels te vergeten van zijn samenwerking met Charyn en
een van de meest ontroerende platen uit Sophie.

