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Esta é uma exposição dedicada a Georges Remi, o artista de múltiplos talentos 

conhecido por “Hergé”.  

Ao longo de nove núcleos, repletos de desenhos originais, pranchas, pinturas, 

documentos e outras obras criadas pelo autor de Tintim, o público terá a ocasião 

de decifrar a arte de um criador de génio que usou todos os meios à sua 

disposição para realizar as suas composições.  

Inspirando-se em várias correntes artísticas da sua época – da pop art ao 

abstrato, passando pelo minimalismo –, este autodidata também se interessou 

por civilizações antigas e pelas chamadas artes primitivas, que depois espelhou 

no seu trabalho multifacetado, que se estendeu da ilustração à banda 

desenhada, da publicidade à imprensa, do desenho de moda às artes plásticas. 
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Hergé, o “romancista da imagem” que se notabilizou na Nona Arte usando 

linhas simples e precisas e recorrendo à inimitável “linha clara” e à “elipse”, que 

estimula a imaginação do leitor, conseguiu a extraordinária proeza de, por um 

lado, representar a realidade de uma forma inventiva mas, por outro, apresentá-

la de uma forma tão familiar que o leitor facilmente se projeta nesse universo. 

Neste universo, circulam personagens tão emblemáticas quanto a cantora lírica 

Bianca Castafiore ou o inesperado português Oliveira da Figueira, entre tantos 

outros – só nas Aventuras de Tintim, foram identificados mais de 350 

personagens (e os mais pequenos papéis são importantes).  
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A exposição Hergé será, pois, uma oportunidade única para mergulhar no 

universo de Georges Remi, percorrer os desenhos e as pranchas com as histórias 

de Tintim e descobrir facetas menos conhecidas do artista, como as suas 

incursões pela pintura, as suas fontes de inspiração (que vão de Dürer a Miró), 

obras da sua coleção particular (de Fontana e Andy Warhol, que o retratou, por 

exemplo), a sua brilhante carreira como designer gráfico publicitário ou a sua 

íntima ligação ao cinema e à História. 

Uma exposição organizada em colaboração com o Museu Hergé de Louvain-la-

Neuve, na Bélgica. 

 

Mais informação em gulbenkian.pt 


