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De complexiteit en rijkdom van Pratts werk zijn het resultaat van een subtiele en 
grenzeloze verwevenheid van échte, in de geschiedenis gewortelde avonturen.     

Pratts universum wordt gevoed door fabels, verhalen en legendes, die op hun 
beurt geworteld zijn in de mythes van de mensheid. In deze latente fantasie, 
onder andere kenmerkend voor de avonturen van Corto Maltese, gebruikt Pratt 
voortdurend dromen als narratief proces.  Zijn personages vallen regelmatig in 
slaap, op de grond, of letterlijk in een droom die hen de velden van een 
fascinerende en speelse metarealiteit opent. Een wereld waarin kraaien en 
katten kunnen spreken, waar de maan dubbel lijkt te zijn, waar tijdeloosheid 
heerst en waar feeën en ridders het bewind voeren. 
 
Geen enkele tentoonstelling over Hugo Pratt heeft tot nu toe het thema van de 
droom aangeroerd. "Hugo Pratt, de weg der dromen" opent de weg hiertoe. 
Deze tentoonstelling is een uitnodiging om het labyrint van Pratts 
ondoorgrondelijke geografie van dromen te verkennen aan de hand van een 
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verfijnde en zorgvuldige selectie van een zestigtal aquarellen en originele platen. 
Deze benadrukt op subtiele wijze de draad waarmee al zijn werk is verweven. 
 

De tentoonstelling is samengesteld uit drie delen: natuur, tijd en personages. Ze 
is geconcentreerd rond spiegelspel, licht en schaduw én gesloten kabinetten. Er 
worden subtiele assonanties gecreëerd naar Hugo Pratts stripverhalenwereld. 
Deze is alom aanwezig. Aan de hand van korte zinnen uit zijn interviews vertelt 
hij zijn visie op de droom, zijn realiteit vol dromen en mythes en zijn benadering 
als auteur en kunstenaar. 

 

 

 
 

 

"Ik probeer altijd iets te vertellen wat waargebeurd is of een achtergrond van waarheid bevat, maar ik 
probeer terzelfdertijd ook om verwarring te creëren en zo de mogelijkheid van een gefantaseerde 
interpretatie open te laten. Dat geeft altijd net dat iets meer. Dit is mijn manier van kijken. Desondanks 
gebeurt het echter vaak dat de werkelijkheid de fictie overstijgt, dat ze een element bevat dat nog 
fantastischer is dan wat een individu ooit zou kunnen dromen, verzinnen. "Hugo Pratt. 

  



Commissariaat 
Twee uitzonderlijke vrouwen, gespecialiseerd in het werk van Pratt zijn de 
commissarissen van de tentoonstelling: Patrizia Zanotti et Cristina Taverna. 
 
Patrizia Zanotti, geboren in Argentinië, was 17 jaar oud toen ze in 1979 met 
Hugo Pratt begon te werken. Ze begon met het inkleuren van zijn tekeningen in 
stripverhalen en behartigde vervolgens de relaties met de uitgevers, het grafisch 
ontwerp en het drukken van de boeken. Geleidelijk aan ontpopte ze zich tot 
curator van alle tentoonstellingen, wereldwijd aan Pratt en Corto Maltese 
gewijd. In 1994 stichtte ze, met de steun van Hugo Pratt, de Lizard Edizioni. Sinds 
1995 staat ze aan het hoofd van Cong, die de rechten van Hugo Pratt beheert, 
en zijn werk promoot (cong-pratt.com). 
 
 
Cristina Taverna werd geboren in Alexandrië en besloot op 15-jarige leeftijd dat 
Milaan haar stad zou worden. Ze studeerde er Franse letteren aan de universiteit 
van Bocconi, een studie die ze aan de Sorbonne voltooide. In 1981 opende ze de 
galerij Nuages in Milaan, gespecialiseerd in illustraties en strips (nuage.net). Ze 
exposeerde er met name werk van Jean-Michel Folon en Hugo Pratt, aan wie ze 
in 2012 een boek wijdt. In 1989 werd Nuages ook een uitgeverij, waarmee Folon 
verschillende keren samenwerkte. Met de tentoonstelling gewijd aan Folons 
posters, in het Vicenza Museum, in 1987 debuteerde Cristina Taverna als curator 
van grote tentoonstellingen op prestigieuze historische plaatsen. 
 

« In zekere zin schrijf ik met alle schrijvers, alle 
verhalen, alle legendes, ik schrijf over hen en met 
hen. Toen ik Dream of a Winter Morning realiseerde, 
was het duidelijk een knipoog naar Shakespeare: ik 
heb al zijn personages neergezet, inclusief Oberon. 
Maar wat mij interesseerde in dit verhaal was om 
twee krachten, twee opvoedingsstijlen, twee 
denkhoudingen samen te brengen door Duitse en 
Engelse beschavingen met elkaar te confronteren. Ik 
vond het heel leuk om dit te tekenen omdat ik tussen 
twee werelden kuierde. Kortom, ik wandel samen 

met beelden.» Hugo Pratt. 
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De scenografie 
De scenografie van de tentoonstelling werd gecreëerd door Antigone Aristidou,   
bijgestaan door Julie De Almeida.   
 
Antigone Aristidou werd geboren in Athene en is afgestudeerd als architect in 
aan La Cambre in het jaar 2000. Dertien jaar lang heeft ze een parcours afgelegd 
bij verschillende architectenbureaus. Sinds vier jaar is ze de auteur van vele 
tentoonstellingsscenografieën, waaronder Baudelaire> <Bruxelles en Affiches 
Bell Epoque in het Museum van de Stad Brussel - Broodhuis 
 
 

 

 

 

« In de literatuur - en God weet dat ik veel gelezen heb – wordt ik het meest geraakt door poëzie: 
omdat ze synthetisch is en werkt met  beelden. Wanneer ik deze beelden lees, zie ik ze voor me, ik voel 
ze epidermatisch. Achter de poëzie schuilt een diepte die ik bijna onmiddellijk opvang. En zoals bij 
poëzie is een strips een wereld van beelden, je bent constant verplicht om twee codes en dus twee 
werelden te verenigen. Een direct universum naar het beeld en een wereld die door het woord wordt 
overgebracht» 
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De catalogus 
De catalogus  Le Chemin des rêves (De weg der dromen) is uitgegeven door 
Gallimard. Op 132 pagina's presenteert hij de werken getoond in de 
tentoonstelling, met tekstduiding door Francesco Boille en Giulio Giorello. Hij 
wordt verkocht voor 25 euro en is tot september 2019 exclusief verkrijgbaar bij 
de Stichting Folon. 
 
 « Ik vertel altijd de waarheid alsof ze onwaar zou zijn. In tegenstelling tot vele anderen die valse 
dingen vertellen met de wil dat ze werkelijkheid zouden worden, vertel ik jullie de realiteit alsof ze 
vals zou zijn en dat is waar het dubbel en drievoudig wordt. De lezer begrijpt dan dat sommige van 
de dingen die ik zei waar waren en dan gaat hij hiernaar zoek met een grotere belangstelling.» Hugo 
Pratt.   
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Dromen in het park  
Om het genot van de tentoonstelling nog wat te verlengen, is er een wandelkaart 
gecreëerd door de Belgische artiest Alain Poncelet, ter beschikking. De kaart 
nodigt uit om park Solvay in Ter Hulpen te ontdekken: droomplekken, ongewone 
plaatsen, bijzondere bomen, symbolen, enz. Een manier om de verbeelding langs 
de willekeur van de paden tussen droom en werkelijkheid de vrijheid te geven. 
 
Illustrator en auteur van strips, gelijktijdig dronken van zowel Heavy Metal, 
vrouwelijke naakten en herderlijke landschappen, publiceert Alain Poncelet 
sinds ongeveer tien jaar collecties doorspekt met vreemde wezens. Met het 
hoofd in de wolken en de voeten op de grond, heeft hij steeds zijn tekenschriften 
bij zich om bij de geringste gelegenheid een plaats, een voorbijganger of een 
ongewoon voorwerp te vereeuwigen. In 2018 toonde de tentoonstelling 
"Carnets de Voyage" van de Stichting Folon zijn aquarellen en tekeningen van 
Waals-Brabant, door hem benaderd als ware het een vreemd land. 
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bezoek-ateliers 
Mee-vibrerend in het kader van de 
tentoonstelling neemt een bezoek-atelier van 
ongeveer twee uur je eerst mee naar de 
tentoonstelling ter ontdekking van het 
mechanisme van de droom in het werk van 
Hugo Pratt en vervolgens naar het atelier voor 
een lange sessie tekenen en aquarel-
schilderen, onder de hoede van Alain Poncelet. 
 
- zondag 26 mei om 15h  
- zondag 29 september om 14h 
- zondag 24 november om 14h  
 

Verplichte reservering:  
info@fondationfolon.be 
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Stichting Folon 
 
Drève de la Ramée 6A 
1310 La Hulpe  -  Belgique 
Tél. +32(0)2 653 34 56  
fondationfolon.be 

Contact : 
 
Stéphanie Angelroth    Isabelle Douillet-de Pange 
directie     collectie en culturele programmatie 
s.angelroth@fondationfolon.be  i.douillet-depange@fondationfolon.be 
 
Pauline Loumaye    Janny Devriendt 
culturele productie    Nederlandstalige werking 
p.loumaye@fondationfolon.be  j.devriendt@fondationfolon.be 
 
 
 
 

 

 

 

« Wat ik pretendeer te realiseren in mijn verhalen, is het creëren van beelden die net signalen zijn, en 
uitnodigen tot meer nieuwsgierigheid. Een snuifje nieuwsgierigheid die de poorten opent tot een 
ongekende wereld. » Hugo Pratt 
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