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Kwart voor KUIFJE
Nieuws dat recht uit Le Petit Vingtième had kunnen komen - de krant van de alom
bekende reporter: de saga van Hergé leeft verder met een collectie uurwerken!
Sober, speels, sportief, klassiek, urban of voor juniors: voor een publiek van 7 tot 77
jaar. De KUIFJE®-collectie bestaat uit 4 modellen, 3 universums en in totaal 24 stuks
die iedereen terug meenemen naar het tijdperk van deze legendarische held en zijn
vrolijke vrienden. Stuk voor stuk halen de thema’s op de wijzerplaten je goed
humeur naar boven. Ze zijn origineel en authentiek met afbeeldingen die
rechtstreeks uit de stripverhalen komen. Voor dit mooie eerbetoon aan de
wereldberoemde Kuifjesreeks van Hergé (sinds 1929) kozen de ontwerpers een
modern design en kwalitatieve materialen (staal, leder, nubuck, ultrazachte silicone).
Drie thema’s leiden je doorheen de collectie: de eerste speurtocht van Kuifje in
het land van de Sovjets (1930), Het avontuur op de maan (1953) en een vrolijke
knipoog naar de sterfiguren. De maten gaan van XS tot L (28 tot 44 mm), en het
kleurenpalet en de details spreken tot elke generatie: fervente Kuifjesliefhebbers,
nostalgische volwassenen, stripverhalenfans, kinderen die vol ongeduld deze
nieuwe vriend willen ontdekken of fashionista’s op zoek zijn naar een nieuw trendy
accessoire ...
KUIFJE * Sovjets
Twee designs nemen ons mee naar het prille begin van de jonge Belgische reporter, die als speciale correspondent naar de USSR
gestuurd werd. Het eerste design komt tot leven in een model met een bolle wijzerplat in roestvrij staal, met een ruw zwart
of havannakleurige armband (maten L, M, S). Hun minimalistische tempo beeldt de avonturen van Kuifje en zijn trouwe Bobbie
in Moskou af: in de sneeuw, in zwart-wit, aan boord van een vroemende bolide op het geïriseerde metaal van de wijzerplaat. Het
tweede - zachte en tedere - design zit in een superfijn omhulsel en draagt hemelsblauwe silicone armbanden. Kuifje en
Bobbie in volle vaart in de kleurenversie van Kuifje in het land van de Sovjets (maten M, S, XS). Voor beide modellen laten de
eenvoudige, fijne wijzers, de uuraanduidingen in stippellijnen alle plaats voor de afbeelding.

KUIFJE * Maan
Terug naar het futurisme van de jaren 50 en de verkenning van de maan in twee delen, twee thema’s en twee kleuren. Het
sportieve allure domineert en incarneert zo het ruimteavontuur van Hergé: opvallende cijfers, metalen rand in de stijl van een
toerenteller, getextureerde en doorstikte silicone armband. Deze kosmische lijn neemt ons in twee interpretaties mee naar
Raket naar de maan en het vervolg Mannen op de maan, die voor altijd in ons geheugen gegrift staan. De raket met roodwit dambordmotief, Kuifje en Kapitein Haddock in hun oranje ruimtepakken! 100% sciencefiction details: op de zwarte
achtergrond van de wijzerplaten schitteren lichtgevende sterren en transformeert planeet Aarde - gezien uit de ruimte - in een
draaiende secondeschijf.

KUIFJE & Co
Het profiel van de onverschrokken held, omkranst met rechte wijzers, is de illustratie van vier mooie urban modellen. Kuifje en
zijn legendarische ... kuif, worden weergegeven in zwart-wit of in reliëf op het schitterende metaal. Armbanden in zwart, bruin
of gold leder of nubuck. Maten L, M en S.
De ‘Ligne Claire’ - een grafisch design van Hergé - inspireert het kleurrijke van de ultra-dunne modellen met de afbeelding van
elk hoofdpersonage. De silicone armbanden passen zorgvuldig bij hun favoriete outfit! Garderobe: het grijs-beige van de trench
van Kuifje, de blauw trui van Kapitein Haddock, de mantel en olijfgroene hoed van Professor Zonnebloem, het zwarte pak van
Jansen en Janssen. De mini-modellen S (34 mm) en XS (28 mm) met de afbeelding van Kuifje of Bobbie gaan dan weer gehuld in
wit of bonbonroze.
Een portret van Kuifje en zijn vrolijke bende ...
Kuifje: de onverschrokken en onvermoeibare jonge reporter, altijd paraat om de plannen van de slechterikken te verhinderen.
Bobbie: de trouwe compagnon van Kuifje, niet zomaar een hond, die Kuifje met zijn speurzin en heldhaftigheid al meer dan eens
van het gevaar redde.
Kapitein Haddock: na Bobbie de beste vriend van Kuifje. Deze dappere malloot woont in Kasteel Molensloot maar gedraagt
zich maar al te vaak als een ouwe zeerot met zijn scheldtirades en slechte karakter ... maar hij heeft een peperkoeken hart!
Professor Zonnebloem: geniale uitvinder met een passie voor astronomie en radiësthesie. Verstrooid, potdoof, koppig en zo
sentimenteel als een boterbloempje. Altijd onderweg met zijn slinger.
Jansen en Janssen: tweeling? Neen. Het perfecte dubbelgangersdetectiveduo die zélf verdwaald lopen in hun misverstanden,
catastrofes, flaters en onhandige stunts.

Hergé, de schepper van Kuifje
Georges Remi, die over de hele wereld bekend is als Hergé, was eerst een man van de pers. Hij was illustrator bij
Le Petit Vingtième, de wekelijkse bijlage voor jongeren van een groot Brussels dagblad. In 1929 creëert hij Kuifje. Het was
dadelijk een laaiend succes. Meteen volgden nog meer spannende avonturen gebaseerd op de actualiteit. In 1950 werden
in de Studios Hergé steeds realistischere ‘getekende verhalen’ gemaakt. Ondanks de dood van Kuifjes schepper in 1983 zijn
de stripverhalen nog steeds bestsellers die in meer dan honderd talen vertaald werden. 230 miljoen exemplaren verkocht
sinds 1929!
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