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1.Tentoonstelling
Maurice Bonvoisin wordt geboren in een industriële familie in Verviers. Er wacht hem een mooie
carrière in de textielonderneming van de familie maar hij is niet tevreden met dat leven. Vanaf
1872 publiceert hij tekeningen en karikaturen in Parijse tijdschriften zoals Le Monde comique, Le
Journal amusant of The Daily telegraph in Engeland, onder het pseudoniem Mars.
In 1874 ontmoet hij Félicien Rops die 16 jaar ouder is dan hem.
Rops heeft de reputatie bij de Belgische kunstenaars te behoren die het gemaakt hebben in
Parijs, maar hij wenst toch zijn werken te verkopen in België. Mars begint de tekeningen en gravures van de “beruchte Fély” te verzamelen en sluit op vraag van zijn vriend zelfs een contract
met hem af. Rops steunt in ruil de carrière van de jonge man en leert hem etsen. In 1881 laat
Mars zich door Rops overtuigen Verviers te verlaten en installeert zich in de Franse hoofdstad.
De textielonderneming van de familie wordt overgenomen door zijn broer. Mars bouwt in Parijs
snel een reputatie op door zijn aanwezigheid op feesten en in intieme kringen. Hij gaat om met
Victor Hugo, neemt deel aan diners van Mevrouw Ménard Dorian, wordt gefeliciteerd door Léopold II ter gelegenheid van de uitgave van zijn album met illustraties, Aux bains de mer d’Ostende
(1885). De productie van Mars, tussen journalisme, illustratie en karikatuur, doorkruist erg uiteenlopende domeinen als de pers, de kinderliteratuur en de reportage.

Félicien Rops, Le Scandale, 1877-1879, aquarel, 26 x 34 cm.
Londres, Coll. Arwas Archives. Tekening verkcht door Mars.

Na de dood van Rops in 1898, verkoopt Mars zijn collectie beetje bij beetje. De uitgever Pellet
komt vaak langs om gravures en tekeningen te kopen. De rest van de collectie wordt verkocht
na de dood van Mars: 174 werken en boeken waarvan een deel vandaag bewaard wordt in het
Rops museum.
Mars, tussen industrieel, kunstenaar, verzamelaar en af en toe kunsthandelaar, is een atypisch
figuur in de 19de eeuw. Hij jongleert tussen de zakenwereld en de artistieke cirkels. Zijn carrière
bundelt de mogelijkheden en kansen die in die tijd aan de bourgeois-kunstenaars werden geboden.
Catalogus : é. Berger, V. Carpiaux, H. de Bonvoisin, B. Tillier, C. Massin, 120 pagina’s, 120 illus,
uitg. Provincie Namen
Numerieke uitgave ropslettres.be : é. Berger, C. Massin

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling, krijgt de site www.ropslettres.be (met 3500 brieven online) een nieuw jasje! Ontdek onze focus “Rops-Mars”. De briefwisseling tussen de twee
mannen is aangevuld met nota’s en links naar de online inventaris van de collectie van het
Rops museum.

Mars, Trottin de modiste, quartier de Notre-Dame de
Lorette, verschenen in Paris Brillant, 1889, Chinese inkt
met vulpen en blauw potlood op afdrukpapier
22,6 x 20,3 cm. Parijs. Privé-collectie

2. Activiteiten
Zondag 08/03/2020
Om 11u, gratis rondleiding in de tentoonstelling

Vrijdag 13/03/2020
Apé’Rops : Het netwerk van Rops.
12u30 : conferentie door émilie Berger
Prijs: 8€ (lunch inbegrepen) of met abonnement

Vrijdag 27/03/2020
Om 12u30, rondleiding gevolgd door een lunch in het gezelschap van Hervé de Bonvoisin, achterkleinzoon van Mars en auteur van de catalogus. We duiken samen in de familiearchieven
en artistieke herinneringen.

Mars, [Baigneuses en
bord de mer], s.d.,
Chinese inkt en aquarel,
17 x 15 cm. Paris, coll.
Hubert Vercken de
Vreuschmen

Prijs: 8€ (toegangsticket en lunch inbegrepen)

Event ropslettres.be
Vrijdag 03/04/2020
Om 12u30, presentatie over de nieuwigheden en de nota’s
op de website ropslettres.be gevolgd door een lunch in het
gezelschap van Coralie Massin et émilie Berger, wetenschappelijke attachées in het Rops Museum. Ontdek meer over de
verzamelaars en de werken waarover Mars en Rops schreven
in hun briefwisseling.
Prijs: 8€ (toegangsticket en lunch inbegrepen)

Zondag 05/04/2020
Gratis toegang tot het museum
Om 11u, gratis rondleiding in de tentoonstelling

Zondag 03/05/2020
Gratis toegang tot het museum
Om 11u, gratis rondleiding in de tentoonstelling

Event illustratie met M. La Mine
Zondag, 10/05/2020
Van 10u tot 17u geeft Mathieu Minet alias La Mine, een hedendaagse “Bonvoisin” u een initiatie in de praktijk van de fusie
tekst/beeld. Na deze dag weet u alles om met humor te kunnen
praten over de maatschappij die u omringt.

Zaterdag 16/05/2020
• Uitstap naar Doornik
Bezoek aan twee tentoonstellingen : Le Pli in het TAMAT en het
museum voor Schone Kunsten..

• Europese Museumnacht van Namen
Museum uitzonderlijk open van 18u tot 23u30
Gratis toegang tot de tentoonstellingen en animaties
Programma en informatie : www.museerops.be

Voor al deze activiteiten: info + reservatie (verplicht):
081/77 67 55 of info@museerops.be

Mars, Au Havre – Touristes aller et retour,, [1890-1891], crayon rehaussé de
crayon bleu et encre de Chine, 21,5 x 32 cm. Bruxelles, coll. privée

3. Afbeeldingen beschikbaar voor de pers

Aux rives d’or, Paris, E. Plon, Nourrit Cie,
drukkers, uitgevers, s.d.. Parijs, privé-collectie

[Escrimeuses], 1882, kleurenrets, 26,5 x 17 cm.
Parijs, privé-collectie

Au Havre – Touristes aller et retour, paru dans Sable & galets
plages normandes et plages du Nord, [1890-1891], potlood met blauw potlood en et Chinese inkt, 21,5 x 32 cm.
Brussel, privé-collectie

Arromances – Asnelles – Ver-sur-mer – Courseulles, verschenen in Sable & Galet, 1892,
Chinese inkt met vulpen en blauw potlood,
48 x 31,8 cm. Parijs, privé-collectie

La Vie à Biarritz, Paris,
Ancienne Librairie Furne
Combet & Cie Éditeur,
s.d.. Parijs, privé-collectie

Anoniem, Maurice Bonvoisin dit Mars, s.d.,
photographie. Paris, coll. Léonard Vercken de
Vreuschmen

Petits amis. Le Grand Attelage de chèvres in Compères & compagnons,
Paris, E. Plon, Nourrit Cie, drukkers, uitgevers, 1887. Parijs, privé-collectie

Trottin de modiste, quartier de Notre-Dame de Lorette,
verschenen in Paris Brillant, 1889, Chinese inkt met
vulpen en blauw potlood op afdrukpapier, 22,6 x 20,3 cm.
Parijs, privé-collectie

Le Bol de lait au château de Haultpenne ou Scène bucolique au château
de Haultpenne, verschenen in Compères et compagnons, 1887, Chinese
inkt met vulpen en blauw potlood, 28 x 53,6 cm. Brussel, privé-collectie

Diane et Actéon, houtskool,
gewassen inkt en kleurpotlood 26,6 x 20 cm. Parijs,
privé-collectie

[Baigneuses en bord de mer], s.d., Chinese inkt en aquarel. Parijs,
coll. Hubert Vercken de Vreuschmen

Petit lunch dans les dunes, verschenen in Aux bains de mer
d’Ostende, 1885, Chinese inkt. Parijs, coll. Léonard
Vercken de Vreuschmen

4.Citaten

Tu as le trait graphique & tu pourras ici [à Paris] réussir absolument.
Lettre de Rops à Mars, 1881

Le dessin du Scandale est bien curieux et le seul que j’aie fait dans
ces colorations là. Je suis certain qu’il va t’étonner à cause de son
étrangeté.
Lettre de Rops à Mars , Paris, 23 avril 1879

Que les destins lui soient propice à cette Saisie ! C’est le dessin somme
toute « le plus voulu » que j’aie fait, je suis enchanté qu’il soit chez
toi, car je crois, si je deviens quelque chose, & j’en ai la volonté, qu’il
marquera comme époque.
Lettre de Rops à Mars, [Paris], [3 juin 1877].

Je suis heureux de voir la Pornocratie rester en Belgique (si elle y
reste!) et je te remercie de l’effort. Que c’est difficile de décider les
Belges à quelque chose ! On achète ou on n’achète pas !
Lettre de Rops à Mars, Bruxelles, [3 mai 1879].

Mars est au suprême degré l’homme de son œuvre ; il est d’une amabilité, d’une gaieté, d’une volubilité extrêmes ; il respire la santé et
l’humour.
émile Bayard, La Caricature et les caricaturistes, 1900

[Mars] appartient à la jeune génération de dessinateurs humoristes qui
est venue renouveler, en ces dernières années, l’aspect des journaux
amusants illustrés.
Henri Béraldi, Les Graveurs du XIXe siècle, 1889

5. Teksten zalen
Maurice Bonvoisin, dit Mars
Maurice Bonvoisin (1849-1912) est le fils ainé d’une famille verviétoise
de dix enfants. Brillant élève polyglotte, il étudie les sciences et techniques du textile en Belgique, France, Allemagne et Grande-Bretagne.
Suivant une trajectoire classique, Maurice reprend la filature
familiale prospère vieille de 200 ans. Autodidacte, il dessine depuis
son plus jeune âge dans ses cahiers et croque la société mondaine
de Verviers, puis de Paris et de Londres où il se rend régulièrement
pour des échanges commerciaux. Son réseau de relations dans le
monde de l’industrie lui permet d’établir des contacts avec des
artistes et rédacteurs de journaux européens pour lesquels il commence à travailler dès 1872. Jusqu’en 1881, date de son installation
à Paris, Maurice mène de concert sa carrière d’homme d’affaire et
d’artiste. Il se fait connaitre sous le pseudonyme de Mars, sans doute
en référence au dieu romain de la guerre dont une statuette orne en
permanence sa table de travail.

Maurice Bonvoisin, Mars genoemd
Maurice Bonvoisin (1849-1912) is de oudste zoon van een Verviers
gezin met tien kinderen. Hij is een briljante meertalige leerling en
studeert textielwetenschappen en -technieken in België, Frankrijk,
Duitsland en Groot-Brittannië. Aanvankelijk bewandelt Maurice de
klassieke weg en neemt de 200 jaar oude welvarende familiale weverij
over. Hij leert zichzelf al op heel jonge leeftijd tekenen. In zijn schriftjes schetst hij de mondaine maatschappij van Verviers en daarna
van Parijs en Londen, waar hij geregeld verblijft voor zaken. Door zijn
netwerk van relaties in de industrie kan hij contacten aanknopen met
kunstenaars en redacteurs van Europese kranten, waarvoor hij vanaf
1872 begint te werken. Tot in 1881, wanneer hij zich in Parijs vestigt,
zal Maurice tegelijk een carrière als zakenman en als kunstenaar vervolgen. Hij neemt het pseudoniem Mars aan, wellicht een verwijzing
naar de Romeinse oorlogsgod, van wie er altijd een beeld staat op zijn
werktafel.

Rops et Mars, chroniqueurs de leur temps
Félicien Rops est établi à Paris depuis 1874 lorsqu’il rencontre Mars
un an plus tard. Peu d’artistes belges possèdent une telle réputation
dans la capitale française, au point que Rops apparaisse comme un
« maître » pour certains jeunes artistes dont Maurice Bonvoisin. Les
deux hommes ont en commun une vision caustique de la société
qu’ils expriment notamment par le biais de la caricature ou de l’illustration. Dans ce domaine, ils peuvent laisser libre cours à la critique
et/ou à l’érotisme léger. L’hygiénisme naissant qui touche principalement la classe bourgeoise est source d’inspiration : corps dénudés,
cabines de plage, apprentissage de la natation, autant de moments
qu’ils croquent sur le vif. En parallèle, Rops développe une iconographie personnelle tournée vers le macabre et le symbolisme alors que
Mars n’explore pas cette voie : il reste l’observateur amusé des mœurs
de ses contemporains.

Rops en Mars, kroniekschrijvers van hun tijd
Félicien Rops woont sinds 1874 in Parijs als hij Mars een jaar later
ontmoet. Weinig Belgische kunstenaars hebben een dergelijke reputatie in de Franse hoofdstad. Sommige jonge kunstenaars, onder wie
Maurice Bonvoisin, beschouwen hem zelfs als een ‘meester’. De twee
mannen hebben een zelfde satirische kijk op de maatschappij, die ze
duidelijk tot uiting brengen via de karikatuur of de illustratie. Op dat
vlak kunnen ze de kritiek en/of een lichte erotiek de vrije loop laten.
Het hygiënisme dat vooral in de burgerklasse opkomt, is een favoriete
inspiratiebron: naakte lichamen, strandcabines, zwemlessen, het zijn
allemaal momenten die ze ter plekke schetsen. Tegelijk werkt Rops
een heel persoonlijke iconografie uit, die eerder op het macabere
en het symbolisme gericht is, terwijl Mars deze wegen niet verkent en
vooral een geamuseerd waarnemer blijft van de zeden van zijn
tijdgenoten.

Maurice Bonvoisin, marchand
occasionnel et collectionneur de Rops
Dès 1877, Maurice Bonvoisin commence une collection de gravures
et dessins de Félicien Rops. Les deux hommes entament alors une
relation commerciale, allant jusqu’à signer un contrat d’exclusivité.
Un grand nombre de chefs-d’œuvre de l’artiste namurois, déjà
établi à Paris, vont passer entre les mains de l’industriel verviétois.
La Saisie, Le Scandale, Pornocratès en sont des exemples
marquants. Maurice Bonvoisin leur trouve rapidement acquéreurs.
Entre 1878 et 1880, la production ropsienne est intense. Les Cent
légers croquis sans prétention pour réjouir les honnêtes gens, une
série de 114 dessins reliés en deux volumes pour un collectionneur
parisien, Jules Noilly, datent de cette période. à la vente de ceux-ci
en 1886, Bonvoisin note et décrit une à une ces pièces originales
qui seront éparpillées à travers le monde. Aujourd’hui encore, cette
liste fait office d’inventaire.
Maurice Bonvoisin aura été le témoin et le support de l’artiste
durant cette période d’intense création. Il aura également permis
à Rops d’écouler des œuvres majeures en Belgique, répondant
ainsi au souhait de l’artiste exilé.

Maurice Bonvoisin, occasioneel handelaar
en verzamelaar van Rops
Vanaf 1877 legt Maurice Bonvoisin een verzameling gravures en
tekeningen van Félicien Rops aan. De twee mannen gaan dan een
commerciële relatie aan en ondertekenen zelfs een exclusiviteitscontract. Heel wat meesterwerken van de Naamse kunstenaar,
die dan al zijn intrek nam in Parijs, zullen door de handen van de
vervierse industrieel gaan. La Saisie, Le Scandale, Pornocratès zijn
enkele treffende voorbeelden. Maurice Bonvoisin moet niet lang
zoeken naar kopers.
Tussen 1878 en 1880 ligt de Ropsiaanse productie erg hoog. De
Cent légers croquis sans prétention pour réjouir les honnêtes gens,
een reeks van 114 tekeningen die in twee delen worden gebonden
voor de Parijse verzamelaar Jules Noilly, dateren uit die periode.
Bij hun verkoop in 1886 noteert en beschrijft Bonvoisin één per één
al deze originele stukken, die zich over de hele wereld zullen
verspreiden. Ook vandaag nog geldt deze lijst als inventaris.
Maurice Bonvoisin was de getuige en de steun en toeverlaat van
de kunstenaar in deze intens creatieve periode. Hij zal het Rops
ook mogelijk maken om grote werken in België af te zetten en
vervult zo de wens van de kunstenaar in ballingschap.

Mars : du dessinateur amateur
au reporter graphique
Mars publie ses compositions dans une multitude de périodiques
mais aussi sous forme d’albums, d’almanachs et de brochures
illustrés. Il s’impose comme l’un des principaux dessinateurs de la vie
mondaine de la Belle époque, mais aussi comme un reporter
graphique. En 1875, dans L’Art universel, l’artiste verviétois définit son
métier : « [Ils] envoient à la publication les croquis, pris sur les lieux,
des principaux événements du jour. Ils exercent une sorte de reportage au crayon, et doivent joindre à un talent artistique très réel, les
qualités essentielles qui distinguent le journaliste proprement dit :
l’esprit d’observation, d’éclectisme, l’habileté, le sens de l’actualité
à outrance, le don d’être partout à la fois. » à ce portrait, Mars ajoute
que « le correspondant spécial parcourt le monde, de ci, de là, ballotté
par les événements – se faufilant partout, le crayon à la main […]
dans ses voyages en zigzags ».

Mars: van amateur-tekenaar
tot grafisch reporter
Mars publiceert zijn composities in tal van tijdschriften maar ook in
de vorm van albums, almanakken en brochures met illustraties. Hij
ontpopt zich zo tot één van de belangrijkste tekenaars van het mondaine leven in de belle époque, maar ook tot grafisch reporter. In 1875
bepaalt de Vervierse kunstenaar zijn kunst als volgt in L’Art universel: «
[Zij] laten de schetsen publiceren die ter plekke van de belangrijkste
gebeurtenissen van de dag worden gemaakt. Zij beoefenen een
soort van reportage met het potlood en moeten aan echt artistiek
talent, de belangrijkste eigenschappen koppelen die de eigenlijke
journalist onderscheiden: een scherpe waarnemingsgeest, zin voor
het eclectische, behendigheid, een buitensporig oog voor de actualiteit, de gave om overal tegelijk te zijn. » Aan dit portret voegt Mars nog
toe: « de speciale correspondent schuimt de wereld af, van hier naar
daar, heen en weer geslingerd door de gebeurtenissen – wringt zich
overal tussen, het potlood in de hand […] op zijn zigzaggende reizen ».

Mars détrôné par la photographie
L’internationalisation de la carrière de Mars est rare pour un dessinateur de
presse de sa génération. Quel que soit le pays où il publie, il use des mêmes
thèmes, des mêmes traitements et agencements graphiques. En France ou
en Belgique, on lui prête un humour anglais, tandis qu’en Angleterre ou aux
états-Unis, on apprécie son esprit français. Il part d’événements annuels qui
se déroulent dans l’aristocratie ou la bourgeoise et y consacre des pages
dans la presse illustrée européenne, mais aussi des albums thématiques.
Ces publications à forts tirages sur des villes de villégiature ou les Expositions
universelles, ces livres d’étrennes qu’on offre aux enfants ou ces recueils
touristiques et pittoresques sur les plages de Bretagne, de la Côte d’Azur
ou encore d’Ostende font son succès.
Mais l’échotier, dessinateur de la « saison » mondaine, doublé du reporter
graphique des destinations pittoresques, se heurte à l’essor de la photographie qui, dès les années 1890, colonise les pages des périodiques. Mars est
conscient de ce danger, quand il confie en 1897 à un journaliste de La
Réforme, avec une fausse insouciance, que si la peinture lui est trop lente,
la photographie demeure moins rapide que le croquis. En 1904, la presse
anglaise se détourne de ses dessins. En France, le Journal amusant continue
d’accueillir ses compositions jusqu’à sa mort accidentelle en 1912.

Mars onttroond door de fotografie
De internationalisering van de carrière van Mars is een zeldzaamheid voor
een perstekenaar van zijn generatie. In welk land hij ook publiceert, hij
hanteert dezelfde thema’s, past dezelfde grafische behandeling en opmaak
toe. In Frankrijk en in België wordt hem een Engelse humor toegedicht,
terwijl in Engeland en de Verenigde Staten zijn Franse spirit in de smaak valt.
Hij vertrekt van jaarlijkse evenementen die plaatsvinden in de aristocratie of
de bourgeoisie en wijdt er bladzijden aan in de Europese geïllustreerde pers,
maar ook thema-albums. Zijn publicaties in hoge oplages over de vakantieoorden of de Wereldtentoonstellingen, geschenkboeken voor kinderen of
toeristische en schilderachtige bundels over de stranden van Bretagne, van
de Azuurkust of van Oostende... allemaal zijn ze erg in trek.
Maar de tekenaar die bericht over het ‘mondaine’ seizoen, in combinatie
met de grafische verslaggever over de pittoreske bestemmingen, stuit op
de hoge vlucht van de fotografie, die vanaf de jaren 1890 de bladzijden in
de tijdschriften koloniseert. Mars is zich bewust van dit gevaar. In 1897 vertrouwt hij een journalist van La Réforme, met een voorgewende onbezorgdheid, toe dat ook al gaat schilderen te traag, de fotografie toch nog altijd
minder snel is dan de schets. In 1904 keert de Engelse pers zich af van zijn
tekeningen. In Frankrijk blijft het satirisch tijdschrift Journal amusant zijn
composities opnemen tot hij in 1912 omkomt.

« Séries de petits sujets, ses croquis sont presque toujours encadrés,
ici dans un carré, là dans un rond ; ici large bande jetée en travers, là cadre
haut et étroit. Seul, je crois, dans la caricature parisienne,
il aime à dessiner les titres de ses pages, en une écriture
et une séduction pittoresques […], la signature apparaissant
immanquablement sous forme de carte de visite,
souvent épinglée, avec des : Mars pinxit ;
Mars a été l’auteur ; Veni, vidi, voici.
En un mot, esprit particulier, épris de chic
et de bizarrerie, aimant tout ce qui revêt une
forme originale, very select dans le choix
de ses personnages comme dans la façon de
présenter ses croquis »
John Grand-Carteret, Les Mœurs et la
caricature en France,1888

6. Chronologie
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Talrijke reizen voor de zaak naar Engeland, Schotland, Parijs,
Italië. Rops introduceert hem in de Société Internationale des
Aquafortistes en geeft hem gravurelessen. Geboorte van
het eerste van zijn zes kinderen. Publiceert artikels over
karikatuur in het tijdschrift L’Art Universel dat geleid wordt
door Camille Lemonnier.

1886
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1877

Mars verzamelt werken van Rops, met wie hij
een contract afsluit: 2.500 frank voor twintig
tekeningen gedurende een jaar. De eerste die
hij krijgt, is La Saisie die hij doorverkoopt aan
de bibliofiel Noilly. Het is echter wachten op
de rest van de tekeningen. Rops begint aan
Le Scandale die hij voor Mars voorbestemt.
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1878

1849

Geboorte op 26 mei in Verviers,
als oudste van tien kinderen.

Het huis M. Bonvoisin Fils neemt deel aan de Wereldtentoonstelling van Parijs. Mars start een samenwerking met de Engelse
krant The Graphic.

1879

1865-70

Glansrijke studies in Frankrijk, Duitsland, Schotland.
Tekent in zijn vrije tijd.

Mars verkoopt Pornocratès in België. Hij stelt de eerste
beredeneerde catalogus samen van de gravures van Rops, die
verschijnt in het werk van T. Hippert, Le peintre graveur hollandais
et belge du XIXe siècle. Hij kwetst Rops door de verkoop van
gravures uit zijn collectie: de kunstenaar hoopte dat de hele
verzameling aan de stad Namen zou verkocht worden.

1881

Hij vestigt zich in Parijs en werkt samen
met de bladen Journal amusant,
Le Charivari en Le Monde illustré.
Hij illustreert La Vie Moderne en elke
week de bladzijde « Paris Letter » van de
Londense thuiskrant Lady’s Pictorial.

1871

Brand in het familiaal textielbedrijf. Bij de dood van zijn vader
komt hij aan het hoofd van de onderneming die 350 personen
in dienst neemt. Hij neemt de schuilnaam Mars aan en komt in
contact met Parijse uitgevers. Eerste illustraties in Le Monde
Comique, Journal Amusant. Talrijke zakenreizen in Europa.

1889
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1890
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1891

1882

Hij werkt mee aan het tijdschrift La Vie Élégante waarvoor Rops
het frontispies maakt.

1883

Hij beweegt zich in de Parijse mondaine kringen en maakt naam
in de wereld van de letteren, de kunsten en de politiek.

1884

Hij treedt toe tot de entourage van Victor Hugo. Hij maakt tal van reizen naar Groot-Brittannië om er reportages op bestelling te maken.

1874

Huwelijk op 18 juli met Amélie Lechat. Op de vooravond
van zijn huwelijk zit Félicien Rops aan zijn tafel.

1885

Zijn album Aux bains de mer d’Ostende oogst best succes. Mars is
niet alleen meer bekend als karikaturist, maar ook als tekenaar.
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Hij publiceert L’Album d’Anvers exposition en
La Vie de Londres.

1895

Reportages in Zuid-Frankrijk, Nederland en
Normandië en over de Belgische kust. Hij
publiceert bij Lyon-Claesen, in Brussel, La
Vie d’Ostende.
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Wereldtentoonng met de Engelse

1894

Mars publiceert in de tijdschriften Revue de la Mode, The Queen
de Londres, Paris illustré, Le Figaro en Graphic. Hij zet zijn samenwerking met Le Monde illustré stop om te werken met
L’Illustration. Hij publiceert Nos chéris (oplage van 10.000 exemplaren) en zijn Engelse versie Our darlings. Hij woont de verkoop
van de bibliotheek van J. Noilly bij.

Mars publiceert samen met uitgever
Plon enkele albums over de badsteden
en baden in zee. Publicatie van het album Compères et compagnons.

1888

1896

Mars blijft veel werken voor de kranten van Londen. The Graphic
bewerkt zijn tekeningen soms in de studio om ze op een foto te
doen lijken.

Hij wordt op reportage gestuurd naar
Nederland en Italië.
Hij publiceert Plages de Bretagne et
Jersey.

1897

Uitgever Lyon-Claesen publiceert Bruxelles
album en daarna Mesdames les cyclistes.
Hij trekt op reportage naar Nederland,
Duitsland, Oostenrijk en Hongarije.

1889

Hij publiceert Aux rives d’or en ook Paris Brillant tijdens de Wereldtentoonstelling. Hij geeft de aanzet tot de « Dîners du Crayon »
die Franse en Engelse vermaarde tekenaars zullen samenbrengen,
onder wie ook Félicien Rops.

1898

Mars woont het proces van Emile Zola bij. Hij
lanceert een nieuwe brochure: Nice carnaval.
Hij publiceert in La Mode artistique. Op het
einde van de zomer verneemt hij met droefheid de dood van zijn vriend, Félicien Rops.

1890

Lancering van de Daily Graphic waar Mars 14 jaar lang zal aan
meewerken, met tekeningen en commentaren over koningin
Victoria en de prins van Wales. Hij publiceert La Reine Bicyclette
en Joies d’enfants.

1891

Hij reist naar Noord-Afrika en
publiceert enkele schetsen in
Journal amusant.

1900-1912

Mars publiceert nog acht albums in verschillende hoeken van
Europa. Hij werkt alsmaar minder voor kranten. Zijn echtgenote
overlijdt in 1911. In 1912 geeft hij weer aandacht aan zijn collectie
van Rops en koopt en verkoopt gravures. Op 28 maart 1912 sterft
Mars in een auto-ongeluk. Hij rust op het kerkhof van
Père Lachaise.

1892

Hij publiceert veel voor de Daily Graphic: reportage over het carnaval
van Nice, het verblijf in Hyères van koningin Victoria. Hij brengt Sable et
galet uit en ook Croquis de plage, met de Belgische kust als thema.

1893

Mars wordt opgenomen in het team van
het luxueuze Sketch en zijn tekeningen
verschijnen in The Truth van New York en
The Examiner van San Francisco.

1913

Verkoop van de collectie van Mars. Alle grote verzamelaars zijn
aanwezig en kopen de gravures en tekeningen van Rops.
Ook vandaag nog zijn in de collecties van het museum werken
te vinden die op die bewuste verkoop werden aangekocht ...

7. Praktische informatie
Félicien Rops Museum - Provincie Namen
rue Fumal, 12 - 5000 Namen
T.+32 81 77 67 55 // info@museerops.be
facebook.com/museerops // www.ropslettres.be
Open van dinsdag tot zondag van 10u tot 18u
Ticket : 5€ / 2,50€ (korting) /
1,50€ (schoolgroepen)
Gratis: jonger dan 12 jaar, Artikel 27 en elke 1e zondag van de maand
Rondleiding: 1u, 40€ + toegang tot de tentoonstelling (25 personen max.)
Catalogus : é. Berger, V. Carpiaux, H. de Bonvoisin, B. Tillier, C. Massin, 120 pagina’s, 120 illus, uitg. Provincie Namen
Numerieke uitgave ropslettres.be : é. Berger, C. Massin
Google play / App Store
Audioguide / gids
Gratis of te huur aan het onthaal

2€

Het museum, dat zich in het oude centrum van
Namen bevindt, stelt het leven en werk van Félicien Rops voor van het begin van zijn carrière als
karikaturist tot zijn meer gewaagde werken.

het leven in Parijs, de opkomst van de gravures
en de alom aanwezigheid van de vrouw, het erotische, de banden met de literaire wereld, zijn
reizen, enz. …

Félicien Rops werd geboren in 1833 en stierf in 1898
en beleefde de 19de eeuw, een periode die gekenmerkt wordt door de industriële revolutie, een evolutie van waarden en normen en de moderniteit die
plaats maakt voor het symbolisme in de kunst.

Naast de permanente collectie, stelt het museum ook tijdelijke tentoonstellingen voor die
thema’s aansnijden als de 19de eeuw, de gravure,
hedendaagse Belgische en buitenlandse etsers/
kunstenaars, enz. Het museum biedt eveneens
verschillende pedagogische animaties aan.

Het museum wil een plaats zijn waar het temperament van deze uitzonderlijke kunstenaar tot
uiting kan komen. Het parcours van de permanente collectie biedt een volledig overzicht van
het werk van Rops in al zijn diversiteit: het begin
van zijn carrière met sociale satire en karikaturen,
lithografieën, de samenwerking met Baudelaire,

www.museerops.be / www.ropslettres.be

Naast de permanente collectie, stelt het museum ook tijdelijke tentoonstellingen voor die
thema’s aansnijden als de 19de eeuw, de gravure,
hedendaagse Belgische en buitenlandse etsers/
kunstenaars, enz. Het museum biedt eveneens
verschillende pedagogische animaties aan.

