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17.06.22
> 27.08.22
BRUSSEL

Curator van de tentoonstelling :
David MERVEILLE

100 denkbeeldige covers 

Gedurende de hele zomer, van 17 juni tot 27 augustus 2022, nodigt de galerie Huberty & Breyne in Brussel 
u uit om te reizen en te onthaasten met haar nieuwe tentoonstelling, The Traveler. Onder leiding van David 
Merveille hebben een vijftigtal Belgische en Europese kunstenaars (tekenaars, illustratoren, affichekunste-
naars,...) deelgenomen aan het spel van de verbeelding van de omslag van dit denkbeeldige tijdschrift. Met 
meer dan 100 ongepubliceerde covers, van Brussel tot New York, via Rome of Parijs, valt de tentoonstelling op 
door haar diversiteit en kwaliteit.
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Van 17 juni tot 27 augustus 2022 heeft de Huberty & Breyne galerij in 
Brussel het genoegen om de tentoonstelling The Traveler te presenteren, 
bedacht en samengesteld door David Merveille. 

Het startidee is simpel: voorstellen aan een vijftigtal artiesten, tekenaars, illus-
tratoren, affichemakers en auteurs van strips om de omslag van een verzonnen 
magazine met de naam The Travler uit te vinden. Elke omslag is ontworpen in 
de stijl van het beroemde New Yorker magazine en is een uitnodiging om te 
reizen naar een plaats die van dierbaar bezit is voor de kunstenaar.

De galerij stelt de omslagen voor van 50 artiesten vergezeld van het originele 
kunstwerk dat ze mogelijk maakte. In de eerste zaal zullen de originelen wor-
den tentoongesteld, in verschillende technieken en formaten; in de tweede 
zaal zullen meer dan 100 ongepubliceerde prenten worden tentoongesteld.

De affiche voor deze groepstentoonstelling is al een reis op zich: François 
Avril, Alf red, Benjamin Bachelier, Olivier Balez, Théo Bouvier, Brunö, 
Christophe Chabouté, Carole Chaix, Jérémie Claeys, Dominique Corbasson, 
Rébecca Dautremer, Dominique David, Nicolas de Crécy, Laurent Durieux, 
Manuele Fior, Filippo Fontana, Philippe Geluck, Jean-Claude Götting, Jorge 
Gonzalez, Josse Goffin, Maran Hrachyan, Miles Hyman, Alexandra Huard, 
Jannin & Liberski, Martin Jarrie, Mickael Jourdan, Louis Joos, Lionel Koechlin, 
Alain Lachartre, Eric Lambé, Régis Lejonc, Loustal, Jeanne Macaigne, 
Manara, Jean-François Martin, Matteo, David Merveille, Ever Meulen, 
Hugues Micol, Nathalie Novi, Nylso, François Roca, Tom Schamp, Andrea 
Serio, Beppe Stasi, Brecht Vandenbroucke, Danijel Zezelj.

Tentoonstelling

Dominique CORBASSON Jeanne MACAIGNE
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« Laat iedereen thuisblijven! 
de Maori’s in Groenland,
de Basken in Ethiopië,
de Redskins in 
Nieuw-Guinea,
de Picards in Samoa,
de Eskimo’s in Bratislava, 
de Papoea’s in Wallonië
en de Kelten in Siberië. »

Louis Scutenaire
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David  
MERVEILLE

David MERVEILLE

David Merveille (1968) is een Brusselse striptekenaar die bekend 
is in de uitgeverswereld. Zijn zeer kleurrijke graf ische wereld 
zit vol fantasie en het ongewone. Hij is de auteur van een veer-
tigtal werken voor jongeren. Hij heeft verschillende alterna-
tieve filmposters ontworpen, evenals talrijke culturele affiches. 
Zijn verbeeldingskracht bracht hem er al snel toe zich te inte-
resseren voor Jacques Tati, wiens gevoel voor het burleske, de 
alomtegenwoordige poëzie en de onvergelijkbare esthetiek hij 
grenzeloos bewonderde. Hij brengt hulde aan hem door mid-
del van verschillende boeken uitgegeven door Rouergue. In 2021 
verscheen Amore, zijn eerste stripverhaal, uitgeschreven door 
Zidrou, bij Delcourt.

David Merveille heeft zijn eigen stijl opgebouwd door de kunsten 
samen te brengen en het werk van anderen in vraag te stellen. 
Deze groepstentoonstelling ligt dan ook in het directe verlengde 
van zijn artistieke activiteit.
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LOUSTAL - Amalfi
Chinese inkt, aquarel en zwarte potlood op papier 

28,6 x 21,2 cm

Laurent DURIEUX - New York

CHABOUTE - New York I
Chinese inkt en gekleurde inkt op papier

47 x 34 cm

Andrea SERIO - Odessa
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Rebecca Dautremer voor Paris
« Als ik de tijd had gehad, zou ik graag «Londen aan zee» en «New York op het platteland» hebben 
gedaan, naast «Parijs in de bergen"… »

David Merveille voor Atrani
« Elke keer als ik terugkeer naar het land van «mio nonno» maak ik deze wandeling die me naar Amalfi 
brengt. Bij de bocht in de weg kijk je uit op zee, en het is onmogelijk om niet een paar minuten uit te rus-
ten op het lage muurtje om dit magische moment te verlengen. »

Maran Hrachyan voor Erevan 
« Ik tekende de Sovjet-gebouwen in Jerevan. Niet erg mooi, maar met veel leven. Deze gebouwen zijn heel 
gewoon in het Armeense landschap, ik voelde veel nostalgie terwijl ik ze tekende. » 

Maran HRACHYAN - Erevan
Potloden op papier, numerieke kleuren

47 x 34 cm

David MERVEILLE - Atrani
Plakkaatverf op papier 

47 x 34 cm

Rebecca DAUTREMER - Paris
Aquarel op papier

47 x 34 cm
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HD-beelden zijn beschikbaar op aanvraag 
© 2022 - alle rechten zijn gereserveerd voor de auteurs – Huberty & Breyne 

Kasteleinplein 33
1050 Brussel 

Dinsdag > zaterdag 11u – 18u

EXPOSITION  
Van vrijdag 17 juni tot zaterdag 27 augustus 2022

THE TRAVELER 
100 denkbeeldige covers

VERNISSAGE
Donderdag 16 juni 2022 van 18u tot 21u 
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Huberty & Breyne, gespecialiseerd in originele strips, heeft 
zich gevestigd als een internationale referentie op het 
gebied van de 9e Kunst.

De galerij, die al bijna 30 jaar in Brussel en Parijs aanwezig 
is, biedt verzamelaars een strenge selectie van originele 
werken, gesigneerd door de grootste meesters van de lijn, 
zoals Hergé, Franquin, Martin, Hubinon of Schuiten. Het 
is de exclusieve vertegenwoordiger van Milo Manara en 
werkt ook met hedendaagse kunstenaars zoals Philippe 
Geluck, François Avril, Jean-Claude Götting, Loustal, Miles 
Hyman en Christophe Chabouté. 

De galerij neemt deel aan belangrijke kunstmarkteve- 
nementen zoals Brafa (Brussels Antiques & Fine Arts 
Fair), 1 - 54 Londen, Art Paris Art Fair en Drawing Now. 
Tegelijkertijd zijn Alain Huberty en Marc Breyne de strip- 
tekenaars bij Christie’s. 

BRUSSEL – Châtelain  
Kasteleinplein 33
1050 Brussel
+32 (0)2 893 90 30

Dinsdag > zaterdag 
11u – 18u

PARIJS | Les Arts dessinés
19 rue Chapon
75003 Parijs
+33 (0)1 71 32 51 98 

Maandag > zaterdag
12u – 19u

PARIJS | Matignon
36 avenue Matignon
75008 Parijs
+33 (0)1 40 28 04 71

Maandag > zaterdag
11u – 19u

PARIJS | Miromesnil
4 Rue de Miromesnil
75008 Parijs
+33 (0)1 89 33 69 24

Maandag > vrijdag 
11u – 19u

contact@hubertybreyne.com  
www.hubertybreyne.com


