PERSBERICHT – COLLECTIE ORIGINELE STRIPVERHALEN VAN TINY
VEILING – 27 APRIL 2019 IN PARIJS

Naar aanleiding van de veiling van
stripverhalen op 27 april, veilt Artcurial een
collectie van 27 originele illustraties van
Marcel Marlier, gerealiseerd voor de reeks
geïllustreerde boeken Tiny. De werken worden
voor het eerst op de markt voorgesteld en
zijn rechtstreeks afkomstig van de familie
van de tekenaar. De bekende heldin, geboren
in de jaren 50, was een vaste waarde voor
verschillende generaties kinderen en heeft
een uitzonderlijk succes gekend met meer dan
100 miljoen verkochte albums vertaald in een
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PARIJS – Naar aanleiding van de veiling stripverhalen, veilt Artcurial voor het eerst op
27 april een collectie originele illustraties van de avonturen van Tiny. De 27 werken die
worden aangeboden, nooit eerder getoond op de markt, komen rechtstreeks van de
familie van de illustrator, Marcel Marlier. Elke tekening wordt geschat tussen 4000 en
7000 euro.
De werken worden in avant-première voorgesteld bij Artcurial België, in Brussel, van
27 tot 30 maart.

Marcel Marlier, illustrator van Tiny
Marcel Marlier (1930-2011) is nog maar 21 als hij begint met zijn carrière als
illustrator van kinderboeken bij Casterman. De bekende Belgische uitgever van De
avonturen van Kuifje bestelt dan bij hem de tekeningen voor de cover van de collectie La
Comtesse de Ségur. In 1954 vraagt Casterman aan Gilbert Delahaye, auteur, en Marcel
Marlier, illustrator, om een heldin te bedenken voor kinderen van 5 tot 8 jaar.
Zo ziet Tiny, een meisje van ongeveer tien jaar oud dat eenvoudige avonturen beleeft,
het leven, verankerd in dagelijkse avonturen waarmee jonge meisjes van die tijd zich
gemakkelijk kunnen identificeren. Tiny belichaamt de enthousiaste sfeer van de babyboomers. Ze lacht altijd en is tuk op avontuur, interesseert zich voor alles wat rondom
haar gebeurt. Ze ontdekt de natuur, speelt met dieren en vrienden, doet aan sport en
beweegt voortdurend.
Het talent van Marcel Marlier ligt in de manier hoe hij zich tot kinderen richt: de
tekeningen zijn realistisch, met juist de details die nodig zijn voor de actie en de
decors. Marlier werkt veel met kleur, met dezelfde efficiëntie als een tekenaar van
affiches. Het beeld is direct, bekend en stelt beknopt een klein avontuur voor aan de
jonge lezertjes.
Tiny op de boerderij, Tiny aan zee, Tiny neemt de trein: de albums volgen elkaar snel op.
Het is een groot succes: alles samen zijn er zestig albums verschenen, of één à twee
per jaar. Meer dan 65 miljoen exemplaren worden verkocht in het Frans en 35 miljoen
in andere talen.

GILBERT DELAHAYE - MARCEL MARLIER

MARCEL MARLIER
Tiny neemt het vliegtuig - Nummer 15
Gouache op papier voor de strook 7 van dit album dat
in 1965 werd gepubliceerd bij uitgeverij Casterman
27 x 32,5 cm
Schatting : 4 000 - 6 000 €

MARCEL MARLIER
Tiny, kleine opera fan - Nummer 22
Kleurpotlood op papier voor de dubbele
strook 1 en 2 van dit album dat in 1972 werd
gepubliceerd bij uitgeverij Casterman en
gedeeltelijk hernomen als cover voor de edities van 1993 en 2016 van dezelfde auteur
29,8 x 31,2 cm
Schatting : 4 000 - 6 000 €
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MARCEL MARLIER
Tiny en de 4 seizoenen , Nummer 11
Gouache op papier voor de strook 19 van dit
album dat in 1962 werd gepubliceerd bij uitgeverij Casterman en gedeeltelijk hernomen als
cover voor de edities van 2002 van dezelfde
auteur. 21 x 25 cm
Schatting: 4 000 - 6 000 €

MARCEL MARLIER
Tiny aan zee , Deel 3
Gouache op papier voor de strook 9 van dit
album dat in 1955 werd gepubliceerd bij uitgeverij Casterman
21 x 24,1 cm
Schatting: 5 000 - 7 000 €

27 originele illustraties van Tiny
Tekeningen uit de avonturen van de jonge heldin worden geveild op 27 april en omvatten
gouaches op papier van Tiny aan zee, waarin ze nu eens te zien is terwijl ze een ijsje
eet, dan weer achter een hondje op het strand loopt of andere gouaches van Tiny in de
bergen waarop ze aan het skiën of schaatsen is. Maar er zijn ook illustraties van Tiny op
de kermis, in het circus, terwijl ze een boot neemt of in het park (schatting: 4 000 - 6 000
€ / 5 000 - 7 000 €).
Tekeningen die gebruikt werden om de covers van albums te illustreren vervolledigen
het ensemble. Zoals de cover van Tiny met de boot die in 1961 werd gepubliceerd, Tiny
en de 4 seizoenen in 2002, Tiny in het circus in 1985, Tiny, kleine opera fan in 1993 en 2016
of ook nog Tiny gaat paardrijden in 1965. Elk wordt geschat op 4 000 - 6 000 € en werd
gepubliceerd bij uitgeverij Casterman.
Een tekening in kleureninkt op papier wordt eveneens geveild. De tekening, afkomstig
uit het album Tiny op de kermis met daarop Tiny in een manège, werd gedeeltelijk
hernomen als cover van de albums die gepubliceerd werden in 1986 en 2005 maar
eveneens werden gebruikt voor een illustratie van een puzzel (schatting: 4 000 - 6 000
€).

PERS CONTACT
Pers assistente
Anne-Laure Guérin
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com
Directeur externe relaties
Jean Baptiste Duquesne
+33 (0)1 42 99 20 76
jbduquesne@artcurial.com

PRAKTISCHE INFORMATIE

Veiling op zaterdag 27 april 2019, om 14u

Preview tentoonstelling van 27 tot 30 maart 2019
Artcurial België - Franklin Rooseveltlaan 5 - 1050 Brussel
Publieke tentoonstelling van 24 tot 26 april 2019
Artcurial - 7, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris
HD afbeeldingen beschikbaar op aanvraag
Schatting in dollars kan gegeven worden als aanwijzing
Catalogus online beschikbaar op www.artcurial.com

KOMENDE VEILINGEN BIJ ARTCURIAL
16 & 17 april 2019: veiling Le siècle d’or de la peinture danoise,
			
Une collection française
5 mei 2019: veiling Don’t believe the Hype
Collection particulière d’Urban Art, Paris

OVERRTCURIAL
Artcurial is een multidisciplinair veilinghuis dat in 2002 werd opgericht, in Parijs
gevestigd is en in 2015 haar vooraanstaande plek bevestigt op de internationale
kunstmarkt.
Met twee verkooppunten in Parijs en Monaco, behaalde het huis een totaal
verkoopcijfer van 195,3 miljoen euro in 2018.
Artcurial omspant alle belangrijkste gebieden van specialisatie: van schone kunsten
over decoratieve kunsten, collectiewagens, juwelen, verzamelhorloges, hoogstaande
wijnen en sterke dranken.
Artcurial dat internationaal verankerd is, bevestigt haar aanwezigheid in het buitenland
met bureaus in Milaan, Monaco, München en Wenen, alsook een aanwezigheid in
Peking en Tel Aviv, naast tweejaarlijkse tentoonstellingen in New York. In oktober 2015
heeft Artcurial haar eerste veiling georganiseerd in Hongkong en Marokko.
www.artcurial.com
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