Jean Graton en het weekblad Kuifje

Elke affiche, op het formaat van 70 x 50 cm, is beschikbaar aan de prijs van 77 €.
De leporello met de twintig postkaarten wordt gratis aangeboden bij elke gekochte affiche.
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Beperkte oplage
Het gaat steeds om beelden die even dynamisch als elegant zijn,
duidelijk van de hand van een extreem veeleisende tekenaar. Alle uitgekozen
coverbeelden zijn afgedrukt op erg mooi Magno Volume-papier van 250 g/m2,
in een oplage van vijfhonderd genummerde exemplaren. De liefhebbers zullen
ook erg blij zijn dat de twintig uitgekozen covers eveneens als postkaart
beschikbaar zijn in de vorm van een uitplooibare leporello.

JOURNAL TINTIN

Groot formaat en postkaarten
Vandaag brengt de Stichting Jean Graton,
in samenwerking met NV Moulinsart,
hulde aan het tekentalent van de jonge,
naar Brussel uitgeweken Fransman.
Dat doet ze door de twintig mooiste covers
die Jean Graton tussen 1953 en 1959 voor
Kuifje tekende uit te brengen op het mooie
formaat van 70 x 50 cm.
Michel Vaillant staat niet op elke cover,
maar de auto en de beweging bepalen wel
altijd het karakter van het geheel.
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Zelfs voor hij startte met Michel Vaillant, de held die hem
wereldberoemd zou maken, was Jean Graton al een van de meest
vooraanstaande tekenaars van het weekblad Kuifje. Zijn gevoel voor
compositie en beweging kwam vooral tot uiting als hij covers
voor het blad mocht tekenen. Het bewijs: ook al werkte er tientallen
tekenaars voor het weekblad, niemand werd zo vaak gevraagd om
de voorpagina voor zijn rekening te nemen als Graton.
Eén op de drie covers was van zijn hand!
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De Stichting Jean Graton presenteert, in samenwerking
met NV Moulinsart, een weergaloze gelimiteerde oplage
op groot formaat van twintig covers die Jean Graton
tekende voor het weekblad Kuifje.
Een eerbetoon en het talent van de Franse tekenaar
die afgelopen zomer zijn 95ste verjaardag vierde.

En vente sur les sites www.michelvaillant.com & boutique.tintin.com et dans certaines boutiques Tintin
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