WILL
Verkoop-tentoonstelling Le Jardin des Couleurs
Van 10 mei tot 2 juni 2012

Will gaf zijn grafisch talent aan Baard en Kale, een klassieker van het
Europese stripverhaal, voor hij Isabel op de paden van het wonderlijke
stuurde. Zijn laatste albums, uitgegeven bij Vrije Vlucht, zijn in het
teken van de directe kleuren gemaakt. Ter gelegenheid van de
uitgave van Le Jardin des Couleurs, een kijkboek in co-editie met Aire
Libre en Champaka Brussels, stelt Galerij Champaka een waaier aan
uitzonderlijke kwaliteitswerken voor. In kleur en in Oost-Indische inkt.
De kunst van de kleuren
Will wordt vaak benoemd als « de man van één enkele reeks » en had een
zwarte pennentrek die naar de essentie puurde. In werkelijkheid bleef het
kleurwerk altijd zijn geliefkoosd medium. Die achtervolgde hem al sinds zijn
jeugd, toen hij het licht van de Middellandse zee ontdekte. De bovenste
verdieping van Galerij Champaka is dan ook gewijd aan de triomf van de
kleur. Eerst en vooral met 5 platen uit elk van zijn Vrije Vlucht albums : Liefde
in het spel, De 27ste letter en De hemel in de hel. Deze pareltjes, gecreëerd
voor strips, staan naast illustraties voor « Kuifje », aquarellen en gouaches
voor projecten van tekenfilms met Isabel of de Marsipulami, portretten
(gewassen inkt en schilderijen) van dames met exquise charmes.
De Oost-Indische inkt
Deze originele zwart-wit tekeningen ontdekken betekent het verborgen
gelaat van Baard en Kale en Isabel te zien krijgen. Bij Will is de Oost-Indische
inkt koning. Het tweede niveau van de galerij brengt twee perioden uit zijn
samenwerking met Maurice Rosy. Het eerste luik spitst de aandacht op
drie « politie » albums van het eind van de jaren 50 en begin 60 : Spurten,
Villa Long-Cri en Stomp in het Louvre. Een tweede luik is gewijd aan die
albums die baden in een geheimzinnige, zelfs absurde sfeer : De pijlen van
nergens, De ontwaakte Toar en De grote strijd. Dit fantastische luik, dat Will
zo dierbaar was, vindt een climax in de platen van Isabel zijn favoriete serie.
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