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     de votre culture

Vanaf midden de negentiende eeuw kent de kunst¬markt een opmars als nooit te-
voren. Net in diezelfde periode, de jaren 1850, begint Félicien Rops aan zijn carrière. 
Nooit eerder was de productie van nog levende kunstenaars het onderwerp van zo-
veel speculatie. In 1863 getuigt Rops als volgt van die ontwikkeling : “[…] er is nu 
een heuse beurs van kunstwerken, zoals er een handelsbeurs is, de namen van de 
schilders worden genoteerd zoals de effecten van de handelshuizen. ”Welke strate-
gieën hanteerden de creatieve geesten van de negentiende eeuw om hoog genoteerd 
te staan, hun boterham te verdienen en hun werken te verkopen ? Waar speelde het 
zich allemaal af en welke marktspelers waren er nodig voor hun commercieel succes ? 
Een selectie werken die commercieel verhandeld werden, schetsen de geschiedenis 
van deze uitwisselingen, de prijzen die in die tijd gehaald werden en de Belgische 
smaak in de negentiende eeuw.
Achter de mythe van de bohemien-kunstenaar die geen belang hecht aan geld, schuilt 
een heel andere werkelijkheid. De tentoonstelling Adjugé ! neemt een heuse duik in 
de kunstwereld en no¬digt u uit voor een verkenningstocht achter de schermen van 
de negentiende-eeuwse Belgische kunstmarkt. Eenmaal, andermaal, verkocht …

Adjugé !
De kunstenaars 
& de kunstmarkt 
in België • 1850-1900 •

12/09/2020 > 3/01/2021

Tentoongestelde kunstenaars/kunstenaressen: Louis Artan, Anna Boch, Evert Jan Boks, 
Marcel Broodthaers, Jacques Charlier, Émile Claus, Paul-Jean Clays, Théodore Ceriez, 
Henri De Braekeleer, Louis Delbeke, Peter De Meyer, James Ensor, Louis Ghémar, Charles 
Hermans, Adrien-Joseph Heymans, Jacob Jacobs, Pauline Jamar, Emma Lambotte, Jean-
Baptiste Madou, Ludovico Marchetti, Pieter Oyens, Henri Privat-Livemont, Jean Robie, 
François Roffiaen, Henriëtte Ronner, Ernest Slingeneyer, Agapit Stevens, Alfred Stevens, 
Jan Van Beers, Théo Van Rysselberghe, Guillaume Van Strydonck, Eugène Verboeckho-
ven, Eugène Verdyen, Frans Verhas, Alfred Verwée & Florent Willems.

Guillaume Van Strydonck, Portraits 
d’amis, 1890. Tournai, musée des 
Beaux-Arts

Alfred Stevens, La Lettre, 1892. 
Collection privée

Commissariaat : Noémie Goldman et / en Émilie Berger, Doctors in de kunstgeschiedenis 
van de l’Université libre de Bruxelles. 

Catalogus : J. D. Baetens, E. Berger, I. Goddeeris, N. Goldman, D. Laoureux, U. Müller 
et E. Warmenbol, éd. Mare & Martin, Paris, 144 pages, 80 illus., prijs : 29€
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www.museerops.be / www.ropslettres.be

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.

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

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

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/kunste-
naars, enz. Het museum biedt eveneens verschillende pedagogische animaties aan.

Commissariaat : Noémie Goldman et / en Émilie Berger, 
Doctors in de kunstgeschiedenis van de l’Université libre de 
Bruxelles. 
Catalogus : J. D. Baetens, E. Berger, I. Goddeeris, N. 
Goldman, D. Laoureux, U. Müller et E. Warmenbol, éd. 
Mare & Martin, Paris, 144 pages, 80 illus., prijs : 29€
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Zaterdag 12 en zondag 13/09
Open Monumentendagen. Meer informatie op onze website.

Zondag 04/10
Gratis toegang tot het museum. Om 11 uur, gratis rond-
leiding in de tentoonstelling Adjugé !

Vrijdag 30/10 
Om 12u30, bezoek aan de tentoonstelling in het gezelschap 
van Émilie Berger, commissaris van de tentoonstelling. 
Prijs: 8€  (toegangsticket en lunch inbegrepen)

Zondag 01/11
Gratis toegang tot het museum.
Om 11 uur, gratis rondleiding in de tentoonstelling.

Vrijdag 6/11 
Gezinsspecial, van 14 tot 16 uur. Breng tijdens de herfst-
vakantie een bezoek met het hele gezin aan de tentoon-
stelling Adjugé !. Na het bezoek volgen een intergenera-
tionele workshop en een vieruurtje. Activiteit inbegrepen 
in het toegangsticket. Gratis onder de 12.

Zaterdag 14/11
Europese Museumnacht. Meer informatie op onze website.

Vrijdag 04/12 
Om 12u30 uur, lunchbezoek aan de tentoonstelling, in 
het gezelschap van Noémie Goldman, commissaris van 
de tentoonstelling. Prijs: 8€  (toegangsticket en lunch 
inbegrepen)

Zondag 06/12
Gratis toegang tot het museum. Om 11 uur, gratis rond-
leiding in de tentoonstelling, voor Sinterklaas!

Zondag 27/12
Om 14 uur, het gratis bezoek aan het Rops Museum dat voor 
u onder de kerstboom werd gelegd. Zalige Kerst!
Bezoek met gids inbegrepen in het toegangsticket.

Zondag 03/01
Gratis toegang tot het museum.
Om 11 uur, gratis bezoek met gids aan de tentoonstelling 
Adjugé ! om 2021 in schoonheid te beginnen.

Osez le musée Rops ! 

Een module van twee uur  (rondleiding in de ten-
toonstelling, gevolgd door een creatieve workshop), 
speciaal ontworpen voor sociale verenigingen.
Gratis. Duur: 2 uur

Paul-Jean Clays, Calme plat, effet de matin. Hollande, 
1872. Morlanwelz, musée de Mariemont

Maak een heuse veiling mee van werken 
van hedendaagse kunstenaars, voorafgegaan door een 

kleine historische schets in perspectief. In samenwerking 
met de Stad Namen en het Veilinghuis Rops. 

Meer informatie op onze website.

Voor al deze activiteiten: infos + reservatie (verplicht): 
081/77 67 55 of info@museerops.be
Google play / App Store  • Audiogids 
Gratis of te huur aan het onthaal


