stripinfo.be forum (http://www.stripinfo.be/forum/index.php)
- Strips algemeen (http://www.stripinfo.be/forum/board.php?boardid=4)
-- Stripnieuws (http://www.stripinfo.be/forum/board.php?boardid=23)
--- Persvoorstellling Schoonheid door François Schuiten (http://www.stripinfo.be/forum/thread.php?threadid=7318)

Geplaatst door belgianbingo op 21-04-2012 om13:46:
Persvoorstellling Schoonheid door François Schuiten
>> interview deel 1 en deel 2 met François Schuiten
>> recensie Schoonheid van François Schuiten
Op woensdag 18 april werd Schoonheid, het eerste soloalbum van François Schuiten, voorgesteld aan het publiek. In zijn nieuwste strip schetst Schuiten de relatie tussen een machinist en zijn legendarische 12.004 stoomlocomotief. De persconferentie van Uitgeverij Casterman
kon op grote persbelangstelling rekenen. Er was immers een volledig dagprogramma uitgetekend om het genie van de artiest uit de doeken te doen. Geen enkele moeite werd gespaard.

De verzamelde pers werd van Brussel naar Leuven gebracht met een stoomtrein. In de museumopslagplaats van de B-Holding (onderdeel van de NMBS) daar staat immers de hoofdrolspeelster van het verhaal, de 12.004. Eerst gaf François Schuiten een uitgebreide
geschiedenis van zijn project (foto bovenaan). Vervolgens mocht afgevaardigd bestuurder van B-Holding Jannie Haek aankondigen dat Schuiten de scenografie van Train World, het nieuwe spoorwegmuseum in Schaarbeek, gaat verzorgen. Uiteraard was er nadien een moment
voor vragen van aanwezigen.

En nadien komt natuurlijk een photo op voor de aanwezige fotografen, met drie mannen, terecht trots op dit project: uitgever Louis Delas, spoorbaas Jannie Haek en last but not least auteur François Schuiten. En op de achtergrond, de echte heldin van Schoonheid, de 12.004
locomotief.

Een groepsfoto met de gehele Casterman equipe.

Schuiten en zijn 'Douce', de 12.004

Deze schoonheid van een stoomtrein bracht de verzamelde pers terug naar Brussel, zowel krantenmensen, als stripjournalisten als spoorwegreporters.

Aankomst in het station van Schaarbeek waar twee retro bussen op ons wachtten.

De eerste halte in Brussel was het Autrique huis. Deze stylistische burgerwoning vormt nu als museum het speelterrein van Schuiten, waar hij zijn eerste stappen in een scenografie heeft gezet. Dit project ligt hem nauw aan het hart en tot november kan je dan ook hier
Locorail bezoeken, een tentoonstelling over zijn inspiratie van de 12.004.

Je vindt er ook de eerste ontwerpen voor Train World.

Vervolgens ging het gehele gezelschap op weg naar Galerij Champaka. Dat gebeurt opnieuw met de bus, maar de nauwe straatjes van de hoofdstad verplichtten ons een kort stukje te voet te gaan.

In Galerij Champaka hangen de grote doeken van Schuiten, met Schoonheid en 12.004 als thema. De tentoonstelling valt niet uit de toon met de kunst- en antiekbuurt van de Zavel.

François Schuiten licht opnieuw enkele werken toe. Scenarist en vriend Benoït Peeters tekent uiteraard ook present. De dag eindigt met een bezoek aan stripwinkel Brüsel, Dassault Systèmes uitlegt hoe ze de 3D voorstelling van de 12.004 locomotief hebben geanimeerd.

3D animaties in het album Schoonheid

Geplaatst door Royale de luxe op 21-04-2012 om23:06:

Knappe toevoeging.

Powered by: Burning Board 2.3.6

