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Vanaf midden de negentiende eeuw kent de kunstmarkt een opmars als nooit tevoren. 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 zoveel 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 strategieën 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 nodigt u uit voor een verkenningstocht achter de schermen van de
negentiende-eeuwse Belgische kunstmarkt. Eenmaal, andermaal, verkocht …
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, Gauthier Pierson, 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 Verboeckhoven, Eugène Verdyen, Frans Verhas, Alfred
Verwée & Florent Willems.

Commissariaat : Noémie Goldman 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€

Alfred Stevens, La Lettre, 1892.
Privé-collectie

Guillaume Van Strydonck, Portraits
d’amis, 1890. Museum voor Schone
Kunsten, Doornik

Activiteiten

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)

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

Osez le musée Rops !
Een module van twee uur (rondleiding in de tentoonstelling, gevolgd door een creatieve workshop),
speciaal ontworpen voor sociale verenigingen.
Gratis. Duur: 2 uur
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 rondleiding 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 herfstvakantie een bezoek met het hele gezin aan de tentoonstelling Adjugé !. Na het bezoek volgen een intergenerationele workshop en een vieruurtje. Activiteit inbegrepen
in het toegangsticket. Gratis onder de 12.

Zondag 06/12
Gratis toegang tot het museum. Om 11 uur, gratis rondleiding 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.

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.
Commissariaat : Noémie Goldman 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€
Voor al deze activiteiten: infos + reservatie (verplicht):
081/77 67 55 of info@museerops.be
Google play / App Store • Audiogids

Ontdek dit najaar ook de focus tentoonsteling over de band tussen Rops en de vrijmetselarij.
In samenwerking met het Atelier symboliste, Brussel

Afbeeldingen beschikbaar voor de pers

Eugène Verboeckhoven, Moutons, s.d., olieverf
op doek, 19 x 23 cm. Kortrijk museum, inv. 262
Jean-Baptiste Madou, L’Amateur d’art ou Chez le marchand
de tableaux, s.d., olieverf op doek, 101,5 x 88, 5 cm. Antwerpen
KMSKA, inv. 1634 ©photo: Hugo Maertens (CC0)

Guillaume Van Strydonck,
Portraits d’amis à Blankenberghe, 1890,
olieverf op doek, 120 x 160 cm. Doornik,
museum voor Schone Kunsten

Louis Delbeke, Le Jury et le juge à Paris/ Les
Perplexité d’un jury, ou le Jugement de Paris,
ca 1877, olieverf op doek, 54 x 65 cm. Brussel,
museumn van Elsene, inv. CC1520

Paul-Jean Clays, Calme plat, effet de matin. Hollande,
1872, olieverf op doek, 76 x 110 cm. Morlanwelz, musée
de Mariemont, inv. P.59

©jpruelle.com

Alfred Stevens, La Lettre, 1892,
olieverf op doek, 81 x 65 cm. Privé-collectie

Fernand Scribe en Ferdinand Vander Haeghen, Portrait
de groupe au salon, 1892, foto. Gent, bibliotheek van de
universiteit, inv. BIB.FOT.GF.000201/01

Pieter Oyens, Un amateur [The art-lover], 1878,
olieverf op paneel, 40,5 x 30,5 cm, Dordrecht, Dordrechts
museum, inv. DM/010/946 ©Dordrechts Museum, purchase 2010

Gauthier Pierson, Tajuog - Udnev, 2020, gravure op hout,
hamer van de president in acajou, 5 x 28 x 8 cm. Privé-collectie

Dit werk wordt te koop aangeboden ten voordele van de Petits
Riens in de december 2020, www.rops.be, Namen.
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Puis on réussit surtout matériellement par les relations ! Et les plus forts (je vois surtout
cela depuis un an que je fréquente beaucoup le monde des lettres), les plus forts y ont
recours.

Lettre de Félicien Rops à Maurice Bonvoisin, 1877

Je travaille beaucoup en vue de mes relations avec Mr. Coûteaux.
Je lui ai envoyé un petit tableau d’automne en hauteur, que je puis lui vendre 200 francs.
Mon talent lui est sympathique et comme ses relations sont très étendues et que de
plus, il jouit d’une influence très grande parmi le monde, je crois qu’avec le temps,
je pourrai me dire que je suis quelque chose.

Lettre d’Édouard Huberti à Maria Élisabeth Belpaire, 1872

Je crois et je maintiens que la publication soit d’estampes soit de livres illustrés est le
meilleur moyen pour un jeune artiste de se faire connaître et de gagner de l’argent : le
tableau n’est tiré qu’à un seul exemplaire ; le livre ou l’estampe sont tirés à des milliers
d’exemplaires et font connaître votre nom partout.
		

		

Lettre de Félicien Rops à Théodore Polet, 1863

On n’est pas un excellent négociant & un bon peintre. Tous ceux qui l’ont essayé ont été
dominés par le premier de ces penchants, & l’on en arrive comme Vibert à ne plus faire
que des bonshommes en papier peint parce que cela se vend fort.
Lettre de Félicien Rops à Maurice Bonvoisin, 1878

Venons-en à l’école des petites dames créée chez nous par M. Stevens et suivie par une
phalange d’artistes pleins de sève et très capables de faire autre chose et mieux. Nous
avons assez souvent dit et imprimé notre opinion sur le genre Journal de Modes
continuation des Satins d’autrefois.
Adolphe Siret, Journal des beaux-arts et de la littérature, 1869

C’est Bruxelles décidément qui tend à remplacer Paris pour les grandes ventes de tableaux,
et la salle Ghémar, de la rue du Persil sera bientôt beaucoup plus connue des amateurs
d’œuvres d’art que la salle si fameuse de l’hôtel Bouillon à Paris.

Camille Lemonnier, L’Art universel, 1875

Nous avons entendu dire un peintre qu’il n’attachait pas personnellement un très grand
prix à l’honneur que procure la médaille d’or ; mais que le marchand auquel il vend habituellement ses tableaux les lui paierait 25% plus cher, s’il était médaillé.
L’Indépendance belge, 1869

Teksten zalen

De marktplaatsen
Nieuwe commerciële initiatieven en privé-sfeer
Tussen 1850 en 1900 leggen meer en meer zogenoemde huizen zich toe op de verkoop van
‘moderne schilderijen’. Deze ontwikkeling vindt niet alleen in Brussel, maar uiteraard ook in
Parijs en Londen plaats. De kunsthandel wordt professioneler. Galeries, waar soms ook
tentoonstellingen of veilingen lopen, krijgen heuse bedrijfsnamen, zoals Galerie Ghémar,
Galerie Saint-Luc, Galerie Sainte-Gudule of Maison d’Art. De kranten bulken van artikels over
allerlei veilingen. Het wordt cruciaal voor een kunstenaar om zijn werken te kunnen ‘uitstallen’
in deze handelszaken, waar ze hoge prijzen halen. Maar naast deze nieuwe ruimtes, waar
tussenpersonen de verkoop op zich nemen, blijft ook de privésfeer nog belangrijk om klanten te
ontmoeten. De kunstenaar ontvangt dus in zijn atelier, een hybride plek waar hij creatief bezig
is, maar evengoed zichzelf en meteen zijn werk voorstelt. Hij maakt ook zijn opwachting op
avondjes allerhande, salons en diners die belangrijke verzamelaars organiseren.

De marktplaatsen
Van officiële tentoonstellingen tot private alternatieven ...
kunstenaars op zoek naar publiek
Op de officiële tentoonstellingen die afwisselend in Brussel, Gent en Antwerpen worden
georganiseerd, is het een commerciële drukte van jewelste. Net als op de tentoonstellingen in de
provincie die door de Staat gesteund worden. Op deze salons, waar zowat duizend doeken hangen
of staan, dingen de kunstenaars, eens de toelatingsjury hun werk goedkeurde, naar de beste plek
en naar de eer van een bekroning (medaille of aankoop door de Staat), allemaal geschikte middelen
om de aandacht van een potentiële koper te trekken. Vanaf 1860 gaan de kunstenaars zelf meer
besloten tentoonstellingen opzetten, waar de werken veel minder op elkaar gepakt worden.
Deze groepen en kringen - zoals de Société Libre des Beaux-Arts, La Chrysalide, Les XX of La
Libre Esthétique - kunnen hun kans op verkoop vergroten. Dat deze verenigingen zich vaak als
‘avantgardistisch’ en ‘modern’ opwierpen, trok bovendien bepaalde verzamelaars aan die zich
wilden onderscheiden van een ‘massacultuur’. Tegen het eind van de eeuw winnen deze
alternatieve tentoonstellingen aan legitimiteit en kondigen de commerciële dynamiek van de
avant-gardes van de XXste eeuw aan.

Verhalen rond werken
Dit geheel van werken illustreert levendig de commerciële mogelijkheden voor de kunstenaars toen.
Op het Driejaarlijks Salon van 1869 verkoopt Louis Artan Na de visvangst aan de Belgische koning,
voor 3000 frank. Deze ‘prestigeverkoop’ boost de carrière van de marineschilder.

De Jagers in de sneeuw van Adriaan Jozef Heymans behoorde toe aan verzamelaar Léon Lequime.
De zakenman steunde de kunstenaar zijn hele carrière lang, bevorderde de verkoop van zijn werken
en zijn aanwezigheid op tentoonstellingen en in de krant.
De jonge schilder Théo van Rysselberghe stelt En West-Flandre voor op de eerste tentoonstelling
van Les XX in 1884. Op het Salon van Gent kreeg het werk een pover plekje, maar nu staat het mooi
in de kijker, in een verzorgde enscenering door de nieuwe Brusselse groep. Het vindt een koper, wat
meteen het commerciële belang van deze nieuwe tentoonstellingslocaties aantoont.

En West-Flandre van Alfred Verwee wordt voor 7000 frank verkocht op een veiling in het Maison
d’Art in 1900. Op diezelfde veiling koopt de Belgische Staat De Monding van de Schelde voor een
recordbedrag van 28000 frank. Tijdens zijn leven gingen de werken van de dierenschilder, een vaste
gast op officiële salons, voor hoge prijzen van de hand, maar vandaag is hun waarde fors gedaald.

De prominenten van de markt
Kunsthandelaars en vrienden-verzamelaars
Een kunstenaar kan zijn werk enkel goed verkopen als hij zich doordacht weet te omringen en nuttige vriendschappen weet te sluiten, met prominenten zoals kunstcritici en -handelaren, maar zeker
ook verzamelaars. Meerdere schilders danken hun succes aan de steun van een handelaar. De relatie
die de kunstenaars met deze laatste hadden, is complex, omdat hun werken winst moesten maken
en ze zich soms dus ook aan esthetische dwingende eisen moeten onderwerpen. De grens tussen
‘kunsthandelaar’ en ‘verzamelaar’ wordt op het eind van de eeuw alsmaar dubbelzinniger. Zo maten
verzamelaars en verzamelaarsters zich de rol aan van beschermers en tussenpersonen. Het duo
Rousseau en Emma Lambotte heeft bijvoorbeeld bijgedragen tot de erkenning van de zeer omstreden
James Ensor. Octave Maus, Léon Lequime, Henri Van Cutsem zijn evenveel verzamelaars die participeerden aan het artistieke leven. Ze organiseerden salons en tentoonstellingen, hanteerden de pen
in de pers of spraken hun contacten aan om hun ‘beschermelingen’ te verdedigen en aan te prijzen.

De verspreiding en reproducties van werken
‘Gezien’ en ‘bekend’ zijn, is een doorslaggevende uitdaging in het leven van een kunstenaar. Het is
trouwens uit deze nood aan zichtbaarheid dat Félicien Rops de keuze maakt om eerder illustrator en
etser te worden dan schilder. In de tweede helft van de 19de eeuw grijpen de kunstenaars de
illustratie van werken, de publicatie van prenten in de geïllustreerde pers of de fotografie aan als middelen om, zoals tentoonstellingen, naam te maken en in het vizier van potentiële kopers te komen. In
het kader van de driejaarlijkse Salons was een bekroning onder meer de reproductie van een schilderij
als ets. In het kader van de openbare veilingen worden sommige werken gereproduceerd als foto of
ets in de catalogus, om de aandacht van de liefhebbers te vestigen op hun belang. Sommige handelaren
zijn zich scherp bewust van het belang van een ruime verspreiding en hielden zelf geïllustreerde tijdschriften boven de doopvont.

De stemmen van het succes
Iconografische identiteit, replieken en kopieën
De werken die in die tijd werden verkocht, spreken boekdelen over de smaak van de liefhebbers. Veel kunstenaars nemen zo een sterke commerciële identiteit aan, om in te spelen op de
marktvraag. Ze gaan zich specialiseren in bepaalde onderwerpen die, verankerd in de picturale
traditie van de Vlaamse en Hollandse schilderkunst van de 17de eeuw, worden gewaardeerd door
verzamelaars: zeegezichten, stillevens, dierschilderingen.
Sommige kunstenaars kopieerden zichzelf ‘letterlijker’ en produceerden replieken van hun eigen
werken, met kleine variaties of verkleiningen, een manier om sneller te werken en de omzet te
verhogen. In de loop van de eeuw verliezen de replieken meer en meer aan waarde, onder meer bij
de avant-gardegroepen die zich verzetten tegen de repetitieve kunst en originaliteit boven alles zetten.

Alfred Stevens
of de bourgeoisie in beeld
Alfred Stevens bouwde zijn commercieel succes op een stijl die toen erg in trek was: afbeeldingen van ‘dametjes’ in luxueuze interieurs.
Op de openbare veilingen worden soms recordbedragen neergeteld voor zijn werken. De burgerlijke liefhebbers voelen zich aangetrokken tot deze genretaferelen die hun eigen levensstijl, hun
belangstelling voor kunstvoorwerpen en voor mode weergeven. Het enthousiasme voor zijn werken is zo groot dat een aantal andere schilders zoals Frans Verhas of Jan Van Beers zich op deze
trend inspireren. Agapit Stevens zal zelfs zo ver gaan dat hij zijn werken zal tekenen met ‘A.
Stevens’ in de stijl van zijn beroemde naamgenoot! Achter het succes van Alfred schuilt ook zijn
broer, kunsthandelaar Arthur Stevens. Deze laatste heeft er altijd over gewaakt, met een breed
netwerk als draagvlak, dat de werken van Alfred aanwezig waren in de meest befaamde
collecties, de beste plaatsen kregen op de tentoonstellingen en lovende woorden van de kunstcritici. De zeer hoge prijzen die Stevens kreeg, zijn vandaag nog altijd niet gedaald ...

Praktische informatie

Félicien Rops museum - Provincie Namen
rue Fumal, 12 - 5000 Namen
T.+32 81 77 67 55 // info@museerops.be
Open van dinsdag tot zondag van 10u tot 18u
Gesloten op 24, 25 en 31/12 en op 01/01.
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 (10 personen max. momenteel)
Reservatie rondleidingen: +32 81 77 67 55
Perscontact:
Valérie Minten : valerie.minten@province.namur.be ou 081/775370

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 gekenmerkt 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 aanwezigheid 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/kunstenaars, enz. Het museum biedt eveneens verschillende pedagogische animaties aan.

www.museerops.be / www.ropslettres.be

