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EN MILO SCHIEP BARDOT
25 AQUARELLEN VAN MILO MANARA, GESIGNEERD DOOR BRIGITTE BARDOT

VERKOOP ZONDAG 12 JUNI OM 14 UUR
DUPLEX PARIJS EN BRUSSEL

Het veilinghuis Millon en de experten van het stripverhaal Marc Breyne en Alain Huberty hebben 
twee levende legendes samengebracht, Milo Manara en Brigitte Bardot, voor een opmerkelijk project:  
‘En Milo Schiep Bardot’. Deze ontmoeting leidde tot 25 onuitgegeven aquarellen van de hand van Milo Manara, en 
gesigneerd met de emblematische margriet van Brigitte Bardot.
Op 12 juni aanstaande kunnen de liefhebbers van deze laatste en de fervente aanhangers van de Italiaanse meester, 
een deel van deze mythe verwerven tijdens een veiling waar deze reeks historische tekeningen zal worden aangeboden, 
in duplex tussen Parijs en Brussel.
Dit eerste luik van de verkoop zal gevolgd worden door het aanbod van een deel van de verzameling van Monsieur R. 
met 120 originele graveerplaten, illustraties en tekeningen van de hand van de grootste createurs van de 9de Kunst.
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Voor het eerst sedert Aslan, in de jaren ’80, 
geeft Brigitte Bardot de toestemming aan een 
kunstenaar om haar beeld te bewerken. We 
spreken hier inderdaad over de vrouw die de 
impulsieve en vrije vrouwelijkheid over de hele 
wereld verzinnebeeldt. Voor een kunstenaar is 
dit een reusachtige en uiterst delicate uitdaging, 
omdat het bijzonder moeilijk is zo’n icoon te 
interpreteren zonder haar te verraden of zelf te 
ontsporen. Gelukkig hebben we hier te maken 
met Milo Manara, voor wie het tekenen van sen-
sualiteit geen geheimen kent. De topontmoeting 
van deze twee grote persoonlijkheden is uitge-
mond in het allerbeste: 25 aquarellen van de 
mythe, uitgebeeld door de grootste erotische 
tekenaar van onze tijd, die gefascineerd is door 
de universele belichaming van de absolute 
vrouwelijkheid.

 Alexandre Millon
 Voorzitter van Millon
 Veilingmeester

Op zijn tekentafel zijn al talrijke iconen 
gepasseerd, van historische figuren (de Bor-
gia’s, ten tijde van een onvergetelijke reeks 
met Jodorowsky) tot zijn kompanen zoals de 
betreurde Federico Felini of Hugo Pratt. Laatst 
publiceerde hij nog het eerste deel van een 
geromantiseerde biografie van de schilder 
Caravaggio die hij als zijn ‘beschermheilige’ 
beschouwt. Maar tot op vandaag had Milo 
Manara nooit zo vaak dezelfde persoonlijkheid 
afgebeeld in een reeks onuitgegeven werken, 
nooit had hij zijn geniale hand geleend aan een 
dergelijk onderwerp. “Bovendien is het niet mijn 
gewoonte om portretten te realiseren”, voegt 
de kunstenaar er aan toe. Hij maakte hiervoor 
een uitzondering, om hulde te brengen aan 
een vrouw die hem in hevige beroering heeft 
gebracht toen zij midden de jaren ’50 op het 
witte doek verscheen.

“Voor iemand van mijn leeftijd, maar ook – 
denk ik – voor de volgende generaties, is Bri-
gitte Bardot een mythe. Voor zij er was, werd 
het ideaalbeeld van de vrouw belichaamd door 
Marilyn Monroe. Mevrouw Bardot bracht echt 
een nieuw beeld van de bevrijde, wilde en 
fiere vrouw. Het is evident dat Forest bij haar 
de inspiratie heeft gezocht voor de creatie van 
zijn heldin Barbarella”. Het is precies dank zij 

Barbarella dat Milo de mogelijkheden van de 
strips voor volwassenen heeft ontdekt. Toen hij 
zijn carrière als professioneel tekenaar begon, 
dacht hij vaak aan de actrice, het uitdagende 
sekssymbool van De Minachting – Le Mépris, 
de antithese van de zwijgende schoonheid. En 
niet alleen als schoonheidsideaal. “ik heb haar 
gebruikt als een moreel model”, licht Milo toe. 
Zo is er altijd wat aanwezig van de fascinerende 
BB van de jaren ’60 bij Claudia, Miel en alle 
ander stripheldinnen die hij heeft getekend. 
Altijd verleidelijke vrouwen, nooit leeghoofden. 
Lange tijd heeft hij zijn bewondering stilge-
houden, maar nu brengt Milo doorheen die 25 
majestueuze aquarellen, hulde aan deze muze 
die hem nooit heeft verlaten.

De fervente liefhebbers, zij die koortsachtig het 
werk van de Italiaanse meester verzamelen, 
weten dat Milo reeds in de jaren ’80 Bardot had 
doen herleven. Niet vergelijkbaar met dit werk, 
slechts enkele vage tekeningen en wat postkaar-
ten. Met een kwinkslag had hij zelfs een sen-
suele close-up bewerkt…van haar mond. Het 
twintigtal portretten waar hij de laatste maan-
den heeft aan gewerkt, vertolken een geheel 
andere, meer edele ambitie, om met zijn pen-
seel deze topvrouw neer te zetten en ook een 
deel van haar verhaal te vertellen. De charme 
werkt in verschillende lagen. In de eerste plaats 
gaat van die werken een sterke sensualiteit uit, 
een zinnelijke ongefilterde erotiek. Vervolgens 
is het de onderzoekende blik van Bardot die 
de aandacht opeist. Hoewel ze vaak schaars 
gekleed te zien is op de doeken van Milo – zoals 
in haar meeste cultfilms – is het toch net zij 
die u als het ware met haar ogen uitkleedt met 
in haar gelaat een woeste kracht, een zelfze-
kerheid die de meest schuchteren doet blozen.

Manara put zich uit in lovende bewoordingen: “ 
haar schoonheid is zeer origineel. In haar aan-
gezicht ontdek ik zeer bijzondere details.” Hij 
heeft daar trouwens heel wat pech mee gehad, 
maar is de eerste om er mee te lachen. “Ik 
heb ontdekt dat het heel moeilijk is om haar te 
tekenen”, vertelt hij met de glimlach. Hij is zeer 
veeleisend voor zichzelf, maar de maestro met 
een onvoorstelbaar scherpe en precieze pen 
geeft blijk van een buitengewone bescheiden-
heid ten opzichte van zijn model. “Mijn eerste 
tekeningen waren niet gelijkend, en aangezien ik 
met aquarel werkte, kon ik niet corrigeren. Om 
de echte spirit van Bardot te kunnen weerge-
ven, was ik vaak verplicht om sommige werken 

meermaals te herbeginnen. Ja, het duurde veel 
langer dan ik had ingeschat…maar die moei-
lijkheid maakte me blij, ik houd er immers van 
om haar te tekenen!” Het genot dat hij vond om 
het juiste detail te zoeken, is duidelijk zichtbaar 
in deze perfecte en echte Bardot.

Het precies reconstrueren van het gelaat, 
het lichaam en de houdingen van de actrice 
heeft veel gevraagd van de tekenaar, maar hij 
heeft nog wat extra tederheid willen toevoegen 
aan zijn kunstwerken door zijn Bardot in een 
natuurlijke omgeving te plaatsen. “Ik wou er 
een nieuwe zin, een bijkomende dimensie aan 
geven.” Verwijzend naar de al heel vroegtijdige 
inzet van de actrice voor het dierenwelzijn – 
in 1977 vertrok ze met Greenpeace naar de 
ijszee om er de jacht op de jonge zeehondjes 
aan te klagen – heeft Milo poezen, vogels, lam-
metjes en dolfijnen uitgenodigd om samen met 
de schone, tedere momenten van samenzijn te 
beleven. Deze knipoog naar de stichting van de 
actrice is helemaal niet onschuldig of toevallig. 
“Zelf houd ik ook heel erg van dieren, vertelt de 
tekenaar. Ik heb er zelf ook veel thuis: paarden, 
pony’s, eenden…”

Al wie ecologie hoog in het vaandel draagt, mag 
niet vergeten dat onze lieve dieren er zijn om er 
aan ter herinneren hoe belangrijk flora en fauna 
zijn.. “Voor mij is dit het belangrijkste probleem, 
we stevenen recht af op de catastrofe”, voegt 
hij er ernstig aan toe. En Milo Schiep Bardot 
betekent een schitterende hulde aan het leven 
en de vrouw die in de annalen zal blijven bes-
taan. “Ik voel me vereerd dat Madame Bardot 
me de mogelijkheid heeft geboden om haar 
te tekenen.” En zij zelf mag Milo danken voor 
zoveel sublimatie.

EN MILO SCHIEP BARDOT
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EN MILO SCHIEP BARDOT
Sommige projecten maken het ons mogelijk 
deel te nemen aan avonturen die ons oversti-
jgen, laten ons mee de Geschiedenis met een 
grote G eventjes mee te schrijven.
Dit is er zo een. Het heeft ons de mogelijkheid 
geboden om twee iconen bijeen te brengen die 
een dusdanige indruk hebben nagelaten op 
hun tijdperk, dat ze onbereikbaar leken, omdat 
ze deel uitmaken van ons cultureel en sociaal 
patrimonium.

Wij hebben de eer al vele jaren samen te wer-
ken met Milo Manara. Jawel, we spreken van 
‘eer’, de term is niet overdreven. Manara is 
waarschijnlijk de meest getalenteerde tekenaar 
van zijn generatie. Deze superieure kunstenaar 
heeft een omwenteling teweeggebracht in ero-
tische stripverhalen en in het stripverhaal in 
het algemeen, onder meer door zijn magistrale 
samenwerking met Federico Fellini en Hugo 
Pratt. Hij geniet wereldfaam, werd vertaald in 
tientallen talen, en vandaag staat hij op het 
hoogtepunt van zijn talent. Manara is een icoon 
dat door iedereen gevraagd wordt, meer dan wie 
anders van zijn tijdgenoten. Om hem te kun-
nen verleiden en verrassen, moet je over goede 
papieren beschikken.

LA Bardot, zijn jeugdidool, mogen uitbeelden 
met haar welwillende toestemming, meer nog, 
met haar medewerking en haar betrokkenheid 
bij het project, heeft hem meer dan ooit gemo-
tiveerd. Hij geeft zelf toe dat dit de moeilijkste 
onderneming was van zijn hele loopbaan. Haar 
beeld, persoonlijkheid en gelaatsuitdrukkingen 
niet verraden en haar helemaal grafisch in zich 
opnemen, betekende voor hem een ongelooflijke 
uitdaging.

Het is aan het resultaat te zien. Milo houdt van 
Brigitte en de aquarellen verheerlijken haar. Dit 
formidabel menselijk en artistiek avontuur kan 
worden samengevat in de emotie die Manara 
moest verwerken toen hij ons liet luisteren naar 
een van de berichten die de meest beroemde 
inwoonster van Saint-Tropez op zijn antwoordap-
paraat naliet. De stem was herkenbaar tussen 
duizend andere, warm en sensueel, te meer 

daar ze de inspanning deed om zich in het Ita-
liaans uit te drukken: “Ciao Maestro Milo! Non 
sei a casa, ma ti lascio un messaggio per dire 
come trovo il progetto un successo. Sono felice. 
Baci Baci Baci. Brigitte. »

De werken van de Italiaanse maestro hebben 
haar geraakt. Met plezier heeft ze aanvaard om 
op de keerzijde van elk werk haar handtekening 
te plaatsen om te bevestigen dat ze haar vol-
ledige steun geeft, iets wat ze voorheen nooit 
deed. Meer nog, in iedere tekening heeft ze 
haar meest persoonlijke symbool geïntegreerd, 
het symbool dat haar al heel haar leven ver-
gezelt en haar nauw aan het hart ligt: de mar-
griet met zeven kroonblaadjes die ze tekent om 
discreet ‘ik hou van jou’ te zeggen aan diegene 
die ze krijgt. Een manier om haar liefde voor 
Milo te betuigen en aan alle mensen die het 
geluk zullen hebben om een van de overweldi-
gende afbeeldingen aan hun collectie te mogen 
toevoegen.

 Alain Huberty & Marc Breyne
 Experten in strips voor MILLON
 Stichters van de Huberty & Breyne Gallery



LE FORUM
Place du Grand Sablon 
8A rue Bodenbroek

1000 Bruxelles

TENTOONSTELLINGEN 

Saint Tropez :

3, 4 et 5 juni 
Hôtel de Paris, 
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83990 Saint-Tropez

Parijs :

7 en 8 juni 
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3, rue Rossini 
75009 Paris

Brussels :

10 en 11 juniu 
In de Forum, 
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1000 Bruxelles
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Audrey DUMONT 
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Alain HUBERTY 
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Marc BREYNE 
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marc@hubertybreyne.com
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Paris : 
Marina DAVID 
+33 (0)6 86 72 24 21 
m.david@marinadavid.fr

Brussels : 
Viviane VANDENINDEN 
+32 (0) 472 31 55 37 
viviane.vandeninden@klach.be


