Rubén PELLEJERO
Verkoop-tentoonstelling Loup de pluie (“Regenwolf”)
25 oktober > 10 november 2013

Met « Loup de Pluie », een tweeluik waarvan het tweede deel net
bij Dargaud verscheen, brengen Jean Dufaux en Rubén Pellejero een
meesterwerk van de hedendaagse western. Het verhaal draait rond
het recht op « anders zijn » maar ook de verstandhouding tussen de
volkeren én de plaats van de vrouw, in een maatschappij gedomineerd
door mannen. Galerij Champaka Brussel stelt het geheel van platen
voor van de twee delen en –vooral- een tiental doeken op groot
formaat. Pellejero onthult er voor het eerst een nieuw facet van zijn
talent.
De Catalaanse kunstenaar is sinds zijn jeugd al een groot liefhebber van westerns
en van het werk van de Amerikaanse illustratoren die de legende van de Far West in
beeld brachten. Het scenario dat Jean Dufaux schreef, opende nieuwe wegen voor
hem: « Wat de inhoud betreft, de complexe relatie tussen de Indiaanse en de blanke
cultuur, en wat het tekenwerk betreft, de mogelijkheid te spelen met landschappen,
open hemels en de textuur van rotsen. »
Voor het eerst werkt Rubén Pellejero, op vraag van Galerij Champaka, aan schilderijen
van groot formaat. Hij doet dat met kracht en een grote variëteit van technieken
en onderwerpen om een verbluffend staaltje schilderkunst in de tentoonstelling
te brengen. « De westernsfeer is erg suggestief en uiterst plastisch. Het bos, de
wolken en grote horizonten bieden een uitzonderlijk iconografisch materiaal om met
composities en kleurcontrasten te spelen. »
Pellejero, die al befaamd was als meester van het zwart-wit op papier, opent nieuwe
horizonten met zijn kleuren op doek. Wat een genot voor de liefhebber van reizen in
beeld!
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