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DE EENHOORN EN AL ZIJN GEHEIMEN
IN HET HERGÉ MUSEUM!
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De authentieke maquette van De Eenhoorn is te bezichtigen
in het Hergé Museum van 9 december 2017 tot 7 januari 2018.

EEN NIET TE MISSEN GEBEURTENIS!
Naar aanleiding van de uitgave van het werk Alle Geheimen van de Eenhoorn (uitgeverij Gallimard-Moulinsart)
toont het Hergé Museum aan het publiek het originele
schaalmodel van dit beroemde schip.

De Eenhoorn verdwijnt dan vele lange jaren uit beeld,
en verschijnt plots, op 19 juli laatstsleden, op een veiling van een Brusselse kunsthandel. Hij komt in handen
van een gepassioneerde verzamelaar, die bijzonder blij
is dat hij het heeft kunnen verwerven, en dat op die manier dit uniek stuk in zijn land van oorsprong, België,
kan blijven.

In het kader van het verhaal dat hij aan het uitwerken
is, vindt Hergé in 1942 inspiratie in de plannen van een
schip uit de Franse oorlogsvloot van de xviide eeuw. Dit
document biedt de mogelijkheid aan de tekenaar om
een zeer nauwkeurige afbeelding te maken van De
Eenhoorn, voorwerp en onderwerp van een van Kuifjes
mooiste avonturen. Het werk werd nog vergemakkelijkt dank zij de creatie van een driedimensionaal
schaalmodel van dit oud schip.
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Bij deze gelegenheid
is er in het Hergé Museum
een signeersessie
van Dominique Maricq,
een van de drie auteurs
van het werk.
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Deze driemaster, het schip van ridder François de
Hadoque, met vijftig kanonnen, 55 meter van achtersteven tot boeg en linnen zeilen, prijkt fier op het bureau
van de auteur tot in 1960, want in dat jaar schenkt Hergé
dit kunstwerkje aan zijn dierenarts, als dank voor de
goede zorgen voor zijn poezen.

Het is dan ook met groot genoegen dat het Hergé
Museum aankondigt dat deze mythische Eenhoorn
zal tentoongesteld worden van 9 december 2017 tot
7 januari 2018.
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PERSCONTACT
Viviane Vandeninden
viviane.vandeninden@klach.be
Tel +32 (0)472 31 55 37
★ Persontmoeting en interview Dominique Maricq:
9 december, na afspraak
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