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Les Aventures extraordinaires de Peskett kontet ha treset gant Pierre Péron.
Golo an albom, 1943. 24 x 30 cm. Dastumad prevez.
Blanc Au Bon Marché, 1932.
Skritell 21 x 27 cm.
Dastumad prevez.

Pierre Péron
Brest hag ar Bed
Ganet ha marvet e Brest, Pierre Péron a
zo un arzour awenet-kaer en deus savet a
bep seurt oberennoù livañ, tresañ ha kinklañ. Souezhus eo ne ve ket ken brudet
ha Mathurin Méheut da skouer pa weler
pegen liesstumm eo e oberennoù ha
pegen bras eo e ijin hag e faltazi. E Mirdi
kêr Vrest ez eus un diskouezadeg er maremañ: Pierre Péron (1905-1988), un graphiste
moderne. Arabat mankout warni!

b

et ganet e Brest e 1905 e chom
emzivat abred a-walc’h. Er skolaj e vourr oc’h ober ludresadennoù. Unan anezho a ziskouez an tad superior o walc’hiñ e dreid en
ur volenn, d’ar Yaou-Gamblid. Dindan an
tres e lenner: “Er sizhun-mañ e walc’han va
zreid daou zevezh en a-raok!”. Skarzhet kuit
eo diouzhtu. Ez a da skol an Arzoù-Kaer da
Vrest ha neuze da hini Naoned (19221924). Eno e kej gant Langleiz, ma teuont
da vezañ mignoned. Tresañ a ra dija
skeudennoù leun a fent evit ar gazetenn
La Dépêche de Brest.
E 1927, setu eñ e Pariz o klask ober e vicher
eus ar skritelloù bruderezh. Kejañ a ra gant
René–Yves Creston, a zo e penn luskad
Unvaniez ar Seiz Breur. Gant an enkadenn
armerzh e rank kavout ur vicher all, bez’ e
vo kelenner war an tresañ e skolioù SaintDenis. E 1937 e kemer perzh e Diskouezadeg hollvedel Pariz, ma voe brudet-kenañ
ar pavilhon breizhat.
Prizoniad en Aostria e deroù an Eil Brezel
bed, e c’hell dont en-dro da Vreizh war zigarez ur fals kleñved. E 1945 e tistro da Bariz
da gelenn e Saint-Denis adarre. Deut da
livour aotreet ar morlu e veaj dre ar bedholl. Goude ar brezel e kenlabour gant ur
bern tud, skrivagnerien, embannerien, da
skeudennaouiñ o levrioù: Pierre Mac Orlan,
Florian Le Roy, Pêr-Jakez Heliaz, Pierre Le
Bris... Hag e kas da Le Télégramme tresaden-

Jazz, 1932. 16,5 x 24 cm.
Dastumad Mirdi an arzoùkaer e Brest.

Aviation, 1932.
Livadur gouach 28 x 34,5 cm.
Dastumad prevez.

noù a-leizh. Tro en deus ivez da sevel kinkladurioù bras pe vrasoc’h evit ensavadurioù, tiez-kêr, skolioù, lestroù... Diwar 1965,
aet war e leve, emañ o chom da vat e Brest
e-lec’h ma kendalc’h gant e oberenn. E 1978
ez eus aozet e Pariz un diskouezadeg bodet
enni daou-c’hant oberenn, Pierre Péron,
peintre titulaire de la Marine. E skeud-se e vo
embannet ul levr diwar e benn savet gant
Pêr-Jakez Heliaz. Mervel a ra e 1988, ha
kavet e vo en e garned e ludresadenn
diwezhañ, hini e surjian...

 UR C’HEVREGOUR
PENN A-RAOK

1

Pa zegouezh e Pariz emeur e prantad aour
ar bruderezh kenwerzhel. Hoalet eo gant
nerzh hag eeunded kevregourien evel Cassandre, brudet evit e liketenn evit an hentoù-houarn L’Étoile du Nord (1927). Fardañ
a ra skritelloù kaer diouzh ar stil-se evel
Manger du poisson (1937), goude labourat
evit embregerezhioù Kodak ha Mallat, met
ivez reoù ma teu war wel ar fentigellerezh
a rae ganti evit La Dépêche de Brest, evel 1
Pote, Anis Breton Surfin, evit ur marc’hadour evajoù eus Plougastell, pe evit breserezh Kerinoù, Bière de Kérinou (1935). An
tudennoù a vez alies dezho daoulagad
damheñvel ouzh goulaouennoù tan. Unan
anezho, diwar-benn ar jazz, a chomas pell
amzer e stumm ur raktres a-raok bezañ
embannet da-geñver ar Rencontres régio-

nales de Jazz e Brest e 1987. Hervez ar vrud
e voe laeret un darn vat anezho diwar ar
panelloù ma oant peget...
Evel kevregour e oa sot-pitilh Pierre Péron
gant al lizherennoù hag o roll er c’hehentiñ.
Hag eñ hag ijinañ lizherennegoù, unan a
reas e koad e-giz-se. Neuze e kenaoze
gerioù hag e rae titloù ganto da c’houde
evit e liketennoù. Hag ez a betek reiñ
buhez d’al lizherennoù a zeu da vezañ
labourerien evel er skritell evit Alfa accessoiriste (1930), pe implij anezho evel ar
goulun2 end-eeun eus ar skritell evit Les
magasins du Louvre (1934), hag a reas
berzh war mogerioù ar metro.

 UN ARZOUR BREIZHAT
Ne gemer ket perzh Pierre Péron diouzhtu
e luskad ar Seiz Breur. Dav eo gortoz 1935
hag e Images populaires de Bretagne, war
ziskouez e palier Saluden e Brest, ha da
c’houde gant e skeudennadur eus istor
Salaun ar Foll. Meur a zoare stil a gaver,
unan o reneveziñ an hengoun dre zegas
un tamm freskter d’an arz pobl, unan all
arnevesoc’h evel er skritelloù pe fotosaerioù3 savet a-gevret gant René-Yves Creston ha Germaine Jouan, a-zivout armerzh
Breizh da-geñver Diskouezadeg Etrebroadel Pariz e 1937. Unan all c’hoazh a
weler en e skeudennadur eus levrioù e
vignon Jakez Riou: Troioù-kamm Alanig al
Louarn (1936), Nomenoe oe! (1935-1941),

An ti satanazet (1944). Diaes eo hiziv c’hoazh
evit al lenner distagañ an testennoù-se
diouzh tresadennoù Péron, evel re Job ha
Lom, an daou lakepod eus An ti satanazet.

 UR SKEUDENNERMARVAILHER AMPART
Ar stil-se a vo kavet ivez er skeudennaouiñ
levrioù, er sevel bannoù-treset pe er filmoù
blivañ4. Dreist pep tra eo ret menegiñ
tudennoù un tammig “psikedelek” La Chanson du cidre (1947) a oa da skeudenniñ
barzhoneg vrudet Fredéric Le Guyader,
hag a chomas diembann. Ken espar all eo
tresoù an Ankoù evit La Légende de la Mort
gant Anatol ar Braz (1950). Saourus eo ivez
skeudennoù an albom Les aventures
extraordinaires de Peskett et Bigoudi (1943),
e-lec’h ma’z eo azveret5 mojenn Kêr-Iz, endro d’ur garantezig etre ur vari-vorgan hag
ur pesk-den. Menegomp c’hoazh ar vlivadenn6 Tortik ha Balibouzik, ur film 20
munut-pad 16 mm, ma vesk elfennoù tennet eus Emile Souvestre hag eus Kervarker,
gantañ ur stil pobl gogeer ha faltazius a zo
unan eus perzhioù heverkañ Pierre Péron.

 BREST KOZH HA NEVEZ
Mard eus un tem diazez gant an treser, ez
eo hini kêr Vrest. Na pa ve bet e-pad hir
amzer pell diouzh kêr vras kornôg Breizh,
ez eo divrall an dave dezhi a-hed e vuhez.
Gwir eo evel-just en taolennoù a savas evit

degas da soñj ar gêr gozh en doa anavezet
(Recouvrance en 1865, 1965; pe c’hoazh
skeudenn golo al levr Nenn Jani gant
Roparz Hemon, 1974), met ivez ar gêr distrujet (Brest dont il ne reste rien, 1960), pe
ar gêr nevez (Brest la blanche, 1975). Gwir
eo ivez er skeudennoù a ziskouez buhez
ar bobl, brastreset a-daol-bliv7, leun a fentigell hag a zrocherezh, a gaver en e gronikennoù evit La Dépêche de Brest, ha goude
Le Télégramme, dindan an titl Dig a dao. Ha
ret eo menegiñ ivez e skeudennoù eus
tudenn La Complainte de Jean Quéméneur.
Ken espar eo ar skeudennadur ma teu ar
paour kaezh dogan da vezañ gwiroc’h eget
ar wirionez. Savet en doa an aozer ur
raktres delwenn da lakaat etre pileroù ar
pont bras kozh bet dismantret e 1944.

 UN ARZOUR N’HELLER KET
RUMMATA ANEZHAÑ
Evel a weler ez eo diaes lakaat Pierre Péron
en ur rumm bennak. Liesstumm eo an
temoù hag an dafaroù implijet gantañ. D’ar
re a rebechfe dezhañ an arvez “a-strew”
eus e oberenn, e c’hellfed respont emañ
an unded da vezañ klasket en ur vlizidigezh
hep par ouzh buhez an dud hag ouzh e
vro, treset gant ur skiant vras eus ar c’henaozañ ha gant ur fent madelezhus.
Moarvat ez eo ivez ar purgator ma teu
tamm-ha-tamm er-maez anezhañ an
arouez eus e blegenn “etre an dour hag ar
c’hler”, re Vreizhad ha re Vrestad evit
arzvarnerien Pariz, tra ma n’eo ket stourmer a-walc’h evit an emsaverien...
Fulup Lannuzel

1. kevregour(ien): grafour(ien)

4. film(où) blivañ: film(où) bevaat, tresadennoù bev

2. goulun(ioù): tres(où)

5. azverañ: merañ en-dro (adaozañ, adkempenn...)

3. fotosaer(où): savadenn luc’hskeudennoù (photomontage e galleg)

7. a-daol-bliv: war an tomm, tomm-ha-tomm

6. blivadenn(où) (b.): tresadenn(où) bev

 Evit gouzout hiroc’h
Kit da Mirdi an arzoù-kaer e Brest da welet an diskouezadeg betek an 3 a viz Genver 2016. A-hend-all ez eus tri levr diazez da gompren oberenn ar c’hevregour, unan
nevez, L’art graphique et moderne de Pierre Péron, dindan renerezh Fañch an
Henaff (Locus Solus, 2015); Tous les Brest de P. Péron, Françoise Péron hag YvesMarie Péron (Coop Breizh, 2014); unan koshoc’h, Pierre Péron de A à Z, Françoise
hag Yves-Marie Péron (Coop Breizh, 2002).

