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OM TE LACHEN !
DAUMIER, GAVARNI, ROPS :
DE UITVINDING VAN HET
SILHOUET

Van 24 september 2010 tot 9 januari 2011
PRAKTISCHE INFO:
Inkom: 3 €
Korting: 1,50 €
Schoolgroepen: 1 €
Gratis voor kinderen onder de 12 jaar
Franstalige of Nederlandstalige
audiogids: 2 €
Pedagogisch dossier beschikbaar voor
leerkrachten
Reservaties voor rondleidingen:
081/77.67.55

Provinciaal Félicien
Ropsmuseum

Rue Fumal, 12

5000 Namur

Open van dinsdag tot zondag,
T. : 32.81.77.67.55
F. : 32.81.77.69.25
www.museerops.be
info@museerops.be

In 1856 verschijnt het eerste nummer van het satirisch tijdschrift
L’Uylenspiegel, journal des ébats artistiques et littéraires, dat Félicien Rops
in het leven riep. Een jaar later al schrijft journalist Alfred Delvau:
«Blader in de collectie van de 'Uylenspiegel’ en u zal er een reeks lithoprenten in vinden die zonder te verbleken de vergelijking kunnen doorstaan met de
beste tekeningen van Gavarni en van Daumier.» Toch zal het bijna nog anderhalve eeuw duren tot een tentoonstelling deze drie getalenteerde
karikaturisten onder één dak samenbrengt…
«Om te lachen: Daumier, Gavarni, Rops of de uitvinding van het silhouet» verkent de cynische, komische of tedere kijk van de drie kunstenaars op hun tijdgenoten… Van de hoepelrokken die over de Parijse
voetpaden glijden tot de elegante en andere dames van lichte zeden…
de sociale karikatuur spaart niemand. De burger, de volkse mens, de
kunstenaars zelf moeten eraan geloven. Vooral de liefdesrelaties worden op de korrel genomen: de echtgenoot, zijn vrouw en haar minnaar,
maar ook de echtgenote, haar man en de prostituee… Kortom, hier
wordt een bijna volledig panorama van de maatschappij in het begin
van de negentiende eeuw neergezet, onder de pennentrekken van deze
scherpe tot zelfs wrange «schetsers». Het uiterlijk van de hoofdrolspelers is bijzonder goed bestudeerd en doet lachen. De lichamen, de kleding, de houding… alles draagt bij tot de uittekening van verrassende
lichaamstypes: een silhouet krijgt vorm.
Honoré Daumier (1808-1879) wordt in 1808 in Marseille geboren. In
1816 vestigt hij zich met zijn ouders in Parijs, waar hij op zijn 21-ste
Charles Philipon ontmoet. Hij werkt mee aan het blad La Caricature en
zijn politieke spotprenten brengen hem zelfs in de gevangenis. Hij
werkt ook voor het Parijse dagblad Charivari, waar zijn zedentaferelen
erg aanslaan. Daumier is ook schilder, tekenaar en beeldhouwer. Hij
sterft in Valmondois, op enkele kilometers van L’Isle-Adam, op 10 februari 1879.
Paul Gavarni (1804-1866) werd in Parijs geboren. Op zijn veertiende
wordt hij toegelaten tot het Conservatorium voor Kunsten en Ambachten, waar hij machines leert tekenen. Hij maakt al snel karikaturen en
modeschetsen. In 1833 brengt hij Le Journal des gens du monde uit, dat
een jaar later al bankroet is. Daarna gaat hij werken voor Le Charivari en
L’Artiste.
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Zijn reeksen zedenprenten maken hem beroemd. Naast deze activiteit
als perstekenaar werkt Gavarni nog mee aan tal van kleine humoristische en sociale publicaties die de Parijse types in beeld brengen.

Félicien Rops (1833-1898) werd in Namen geboren en begint met de
karikatuur bij groeperingen van Brusselse studenten: Le Crocodile, La
Société des Joyeux, en in het blad dat hij in 1856 zelf opricht: L’Uylenspiegel, journal des ébats artistiques et littéraires, en waarin hij ook zelf
politieke, artistieke en zedenkarikaturen publiceert. Dit mooi uitgeversavontuur loopt echter af in 1863, bij gebrek aan middelen. Maar zijn
hele carrière draagt de stempel van deze humoristische blik die hij op de
burgerij werpt.
Het parcours is in verschillende secties opgedeeld:
SOCIALE KARIKATUUR
Vanaf de Renaissance werd in ateliers aan karikatuurtekenen gedaan,
maar door de politieke en sociale omwentelingen na de Franse Revolutie (1789-1799) ontstaat een drukke grafische activiteit in karikatuurtekenen van een ongeziene omvang en invloed. In Europa bloeien de satirische bladen, maar karikatuur wordt pas in de eerste helft van de negentiende eeuw een maatschappelijke bezigheid die steeds meer aanhangers krijgt. In Frankrijk overheerst Charles Philipon de pers, hij
staat als het ware aan de top in de satirische uitgeverij. Philipon is zelf
ook karikaturist, maar op de eerste plaats directeur van de tijdschriften
La Caricature en Le Charivari. In die hoedanigheid is hij ook de werkgever van bijna alle grote karikaturisten tussen 1830 en 1862, waaronder
Daumier, Gavarni en misschien ook Rops voor de Belgische editie van
Le Charivari.
De wet van september 1835 wil een rem zetten op alle vormen van kritiek op de koning, de dynastie, de grondwettelijke monarchie. De pers
wordt gecensureerd.
Dit betekent het einde van tal van bladen, onder meer van La Caricature. Le Charivari daarentegen houdt stand, omdat het blad evolueert naar
tekeningen die de heersende zeden op de korrel nemen. In taferelen uit
het dagelijks leven bespeelt elke tekenaar een apart sociaal register, in
een eigen stijl, en maakt series die, net als feuilletons, tegelijk ‘lopen’ in
het blad.
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KUNSTENAARS EN ATELIERS
De Kunstenaar is een typische mannenfiguur uit de negentiende eeuw.
Hij is dandy of rebel, zowel in zijn atelier tegenover zijn opdrachtgevers als in de salons tegenover de critici. De evolutie van zijn carrière
gaat op de eerste plaats via het nieuw medium, de steendruk, die vanaf
1816 wordt toegepast en de druk en de verspreiding makkelijker
maakt. Ook de nieuwe school van Barbizon, die het atelier verlaat om
zich van de vrije natuur te laten doordringen, moet geloven aan de
spotternij van de karikaturisten.
De beeldhouwer, de steendrukker, de schilder of de tekenaar worden
allemaal geschetst met hun lelijkste, simpelste of meest pretentieuze
eigenschappen… Met de kritiek op hun ‘collega’s’ bewijzen Daumier,
Gavarni en Rops eens te meer hun vrije geest, maar ook hun scherpzinnige blik…
EEN ECHT BEROEP
Na de afschaffing van de absolute monarchie ontstaan nieuwe sociale
klassen. Onze karikaturisten zijn in hun nopjes: artsen, advocaten worden zonder enig mededogen neergezet! De ontdekkingen op het gebied
van de gezondheid veranderen de kijk op het medisch korps, dat nu
zowel in staat is tot het beste als tot het slechtste. Het wemelt van
kwakzalvers en de chirurgische ingrepen hebben het lef om de
‘plannen van God’ in de war te sturen… De advocaten staan dan weer
borg voor een maatschappij die democratischer en rechtvaardiger is.
Justitiepaleizen rijzen uit de grond, maar binnenskamers wanen de advocaten zich acteurs. Hun arrogantie verplettert de gewone man, wat
de maatschappij nog meer op twee versnellingen doet draaien.
HET NIEUWE WELZIJN VAN DE BURGER
De negentiende eeuw is de burgereeuw bij uitstek, maar ook het tijdperk van de vooruitgang in de techniek en de gezondheid, van de sterke opkomst van (schilderachtige) reizen door Frankrijk en Europa. Deze moderne wijziging van de burgergewoonten vertaalt zich in de grote voorrang die het lichaam krijgt, zowel met de alsmaar meer doorgedreven medische zorgen als met de beoefening van een sport. Er wordt
volop gewandeld, gezwommen, gevist. Maar de burger vergeet tijdens
die activiteit nooit de typische en herkenbare symbolen van zijn silhouet, namelijk de paraplu en de hoge hoed voor de mannen en de hoepelrok en de hoed voor de vrouwen.
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DE «LORETTES»
De «Lorettes» waren jongedames van lichte zeden die in de wijk
van Notre-Dame-de-Lorette huisden. Zij worden het vrouwelijk
èn duivels ideaal van de negentiende eeuw. Ze staan voor de Parijse vrouw, nu eens ondeugend en dan weer koket. Ze worden gekoppeld aan het liefdesspel en vermaken zich kostelijk met het om
beurten ergeren of charmeren van hun minnaars. Als flamboyante
en zinnelijke Parijse figuur verpersoonlijkt ‘La Lorette’, net als haar
mannelijke tegenhanger de dandy, de jonge, modieuze vrouw van de
burgerlijke eeuw.
IN DE MODE…
In de ogen van Daumier, Gavarni en Rops is de karikatuur, - een instrument dat in feite als een spiegel dient -, een weergave van de
werkelijkheid. In deze reeks over de verhouding tussen mode en zelfbeeld worden alle sociale types aangesproken op hun grote gebrek, de
behaagzucht. Militairen, burgers, lorettes, blauwkousen, Fransen en
Belgen doen allemaal mee aan die enorme maar geestige vestimentaire
ijdelheid. Vooral de hoepelrok, het nieuw ‘opgeblazen’ symbool van de
vrouwenmode, wordt bespot en belachelijk gemaakt, of hij nu het lichaam verhult of net onthult.
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Randactiviteiten
Waag u in en aan het Rops Museum: Osez le musée Rops!
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Elke maandag is de tentoonstelling toegankelijk voor sociale verenigingen, met een speciaal aangepast programma: een rondleiding, gevolgd
door een creatieve workshop.
Toegang gratis.
Reserveren verplicht: 081/77 67 55
Donderdag 28 /10/2010 om 20 uur
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De uitvinding van het silhouet: een eeuw geschiedenis van de karikatuur
Lezing door Mw. Ségolène Le Men, auteur van de catalogus, docente
kunstgeschiedenis aan Paris Ouest Nanterre La Défense. In samenwerking met de afdelingen geschiedenis en kunstgeschiedenis van de
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix van Namen.
Auditorium L3, rue de Bruxelles, 61, 5000 Namur. Prijs: 3 €/ 1,5 €
(ticket geldig tijdens de hele duur van de tentoonstelling inbegrepen).
Vrijdag 29/10/2010 van 9.30 tot 16 uur
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Politiek incorrect ?!
Wat kan opgesteld worden? Wat kan te zien zijn?
Wat mag gezegd worden? Wat mag gehoord worden?
Waar zit de censuur vandaag?
Waar ligt de grens tussen karikatuur, grappig en humor en vooral wie
brengt het?
In samenwerking met «Eclairage Public», Regionaal cultureel centrum van Namen.
Félicien Rops Museum en Théâtre de Namur. Prijs: 10€
Reserveren verplicht : 081/22 60 26
Zondag 31/10/2010
Van 10 tot 18 uur, gratis toegang tot de tentoonstelling.
Om 14.30 uur gratis rondleiding.
Reserveren verplicht: 081/77 67 55
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Zondag 31/10/2010 van 9.30 tot 12 uur
Filosofisch ontbijt «Om te lachen»
Het filosofisch ontbijt dat het Théâtre de Namur rond de karikatuur organiseert, loopt verder in de zalen van het Rops museum.
Félicien Rops Museum en Théâtre de Namur. Prijs: 4€
Reserveren verplicht : 081/22 60 26
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Zondag 21/11/2010
Van 10 tot 18 uur, gratis toegang tot de tentoonstelling.
Om 14.30 uur, gratis rondleiding.
Reserveren verplicht: 081/77 67 55
Vrijdag 26/11/2010 om 12.30 uur
Apé’Rops: «Rond lachen: de karikatuur van Rops»
Véronique Carpiaux, conservatrice, gaat in op de Brusselse periode
van Rops, aan de hand van zijn karikaturen en het blad Uylenspiegel.
Ontmoeting gevolgd door een drankje en hapje.
Félicien Rops Museum. Duur: 1 uur. Prijs: 7€ (toegang tot de tentoonstelling en drankje en hapje inbegrepen), of via het abonnement op de
Apé’Rops.
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Vrijdag 10/12/2010 om 12 uur
Honoré Daumier: il faut être de son temps, film van Judith Wechsler,
1999, 52 min.
Doorheen de wereld en de figuren van Daumier wordt een heel stuk
sociale en politieke geschiedenis van de negentiende eeuw geschetst,
waarin u op reis zal gaan. Daumier was bij zijn tijdgenoten bekend
door de geschriften van Baudelaire. U maakt nader kennis met het leven en de werken van de man die hij als «schilder van het moderne
leven» bestempelde.
Félicien Rops Museum. Prijs: 7€ (toegang tot de tentoonstelling en
drankje en hapje inbegrepen).
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Zondag 18/12/2010
Van 10 tot 18 uur, gratis toegang tot de tentoonstelling.
Om 14.30 uur, gratis rondleiding.
Reserveren verplicht: 081/77 67 55

Catalogus: Om te lachen: Daumier, Gavarni, Rops, de uitvinding van het silhouet, Ségolène Le Men, aantekeningen van
Saskia Hanselaar, uitgeverij Somogy, 214 pagina’s, 150 kleurafbeeldingen, 30 euro.

«Om te lachen: Daumier, Gavarni, Rops» toont een honderdtal tekeningen, steendrukken en schilderwerken van de drie kunstenaars. De
werken maken deel uit van de collectie van het Félicien Rops museum, van Europese privé-collecties of komen uit het bezit van
Belgische en Franse openbare instellingen.
Het Félicien Ropsmuseum organiseert deze tentoonstelling in samenwerking met Mevrouw Ségolène Le Men, docente kunstgeschiedenis aan de universiteit van Parijs, X-Nanterre, en gespecialiseerd
in Daumier en Gavarni. Op basis van haar analyse van het werk van
de drie kunstenaars, leggen spiegelingen de gemeenschappelijke thema’s bloot die vaak aan bod kwamen bij Daumier, Gavarni en Félicien Rops, die de «de Belgische Gavarni» genoemd werd.

De tentoonstelling loopt van april tot september 2011 ook in het Museum voor kunst en geschiedenis Louis Senleq van L’Isle-Adam (Val
d’Oise).
In samenwerking met de Rijksschool voor Schone Kunsten van Parijs
(ENSBA) en het Museum voor Kunst en Geschiedenis Louis Senlecq,
L’Isle-Adam (Val d’Oise).
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Een papieren hoepeljurk, die speciaal voor de tentoonstelling
ontworpen werd door stiliste Isabelle de Borchgrave, luistert de
tentoonstellingsruimte op.
Isabelle de Borchgrave (1946- ) werd geboren in Brussel. Ze studeert er aan het Centrum voor Sierkunsten en aan de Koninklijke
Academie. Na haar studies ontwikkelt ze verder haar ontwerptalent. Ze creëert textiel, faience, porselein en interieurartikels.
Algauw beperkt haar vakkunde zich niet meer tot deze activiteit. Ze
voert tal van commerciële en privé-opdrachten uit in België, onder
meer de inrichting van gezinswoningen, van het interieur voor het
Sheraton Hotel van Brussel, voor het ‘Théâtre du Parc’, en onthaalsalons op de internationale luchthaven.
In 1994 ontmoet Isabelle de Engelse kostuumontwerpster Rita Brown.
Samen stellen ze een verbazende historische collectie van papieren kleding samen die vandaag bekend is onder de naam Papier à la Mode en
een overzicht van 300 jaar kledinggeschiedenis geeft. Deze uitgebreide
collectie oogst veel lof. Ze werd vanaf 1998 in Frankrijk tentoongesteld,
om daarna te reizen door Europa, de Verenigde Staten en Japan. Ook
vandaag loopt de internationale tocht van de collectie verder.
Isabelle de Borchgrave bleef trouw aan Brussel, waar ze woont en jaren
geleden haar bewuste studio-atelier inrichtte. Ze blijft een deel van
haar tijd aan schilderen besteden, maar is nu wel een referentie geworden op het gebied van papierdesign, zowel voor commerciële producten, meubelen, serviezen als voor kleding of unieke en vluchtige voorwerpen, die telkens weer heel apart zijn.
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Sulpice Guillaume CHEVALIER, Paul Gavarni genaamd: Frans steendrukker en tekenaar die de zeden
in de negentiende eeuw zeer snedig wist te beschrijven. Zijn reeksen en tekeningen maakten van hem
de spottende, soms ook bittere, waarnemer van de Parijse samenleving onder Louis-Philippe (18301848) en het Second Empire ( 1852-1870)
1804
Geboorte in Parijs
1818
Toelating tot het Conservatoire des Arts et métiers, atelier van Leblanc. Hij leert ‘machinetekenen’
1824
Hij publiceert zijn eerste litho, een “macedoine” met baldadigheden als thema
April 1830
Girardin werft hem aan voor La Mode. Dit Franse blad behandelt vooral thema’s rond mode en literatuur. Vanaf 1831 gaat het tijdschrift de zeer politieke toer op, als verzet tegen Louis-Philippe
April 1831
Gavarni gaat werken voor het blad La Caricature, dat in die tijd aan de top staat in de satirische pers
1832
Er verschijnen twee albums met 12 steendrukken, Travestissements de 1832 en Physionomie de la population de Paris
1833-1834
Gavarni zet zijn eigen tijdschrift op, Le Journal des Gens du monde, waarvoor hij teksten en tekeningen
levert. Door geldgebrek gaat het blad echter failliet en zijn schulden brengen hem voor een jaar in de
gevangenis
September 1835
De regering dient bij de Kamer drie wetsontwerpen in die mogelijk maken om de daders van aanslagen tegen het regime harder aan te pakken. Eén ontwerp raakt aan de persvrijheid. Het wil een rem
zetten op de kritiek op de koning, de dynastie, de grondwettelijke monarchie. Le Charivari, een Frans
geïllustreerd satirisch blad (dat van 1832 tot 1937 verscheen), moet afzien van de politiek en kiest dan
maar voor karikaturen van de zeden. Dankzij deze ommezwaai kan Gavarni, naast Daumier, de beroemdste karikaturist van het blad worden
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1837
Gavarni zet de beroemde reeks van Daumier Robert Macaire in vrouwelijke vorm om, met Les Fourberies
de femmes en matière de sentiment, La Boîte aux lettres en Les Maris vengés. De onderschriften die hij zelf
bedenkt, dragen bij tot zijn succes bij het publiek en bij de kunstenaars
Omstreeks 1840
Gavarni heeft een reputatie opgebouwd als erkend tekenaar van de “lorettes” (Les Lorettes, juni 1841),
de dames van lichte zeden van de wijk Notre-Dame de Lorette, en van de studenten (Les Etudiants de
Paris, augustus 1839). Hij schetst de zeden van de burgerij, met de gekostumeerde bals (Souvenirs du bal
Chicard, Les Débardeurs, januari 1840), de theaterwereld (Les Coulisses, in januari 1838 en Les Actrices in
maart 1838), het kunstenaarsleven (Les Artistes, april 1838)...
Als tegengewicht voor deze activiteit als perstekenaar werkt Gavarni, met zijn op hout gegraveerde
schetsen, mee aan tal van ‘physiologies’, kleine humoristische en sociale publicaties die de Parijse types
neerzetten en die in 1841-1842 welig tieren. Gavarni levert ook een belangrijke bijdrage tot de romantische geïllustreerde boeken, en maakt teksthokjes en platen voor fictieteksten, vertellingen (Les Contes
fantastiques van Hoffmann, uitg. Lavigne, 1843, en Contes du chanoine Schmidt, uitg. Royer, 1843), en
voor romans (Le Juif errant van Eugène Sue, Paulin, 1845, vier delen). Zijn uitgever vereert hem met de
uitgave van een geïllustreerd boek dat aan zijn werken gewijd is: Oeuvres choisies de Gavarni, (18461848, 4 delen). En tot slot illustreert hij Paris marié van Balzac (1846)
1844
Gavarni treedt in het huwelijk
Van 1847 tot 1851
Gavarni vestigt zich in Londen, waar hij voor de Engelse pers een ontnuchterende reportage over de
Tweede Republiek maakt. In de Engelse grootstad leert hij de armoede kennen. De algemene toon van
zijn werk verandert dan en krijgt een weemoedige tot zelfs wrange toets. Na zijn terugkeer naar Frankrijk voert hij in zijn litho’s niet alleen meer de bekoorlijke ‘lorettes’ uit zijn jeugdjaren op, maar ook, zoals de titel van een serie laat vermoeden, - Les Lorettes vieillies -, de oude, grijnzende en gerimpelde dames in kwestie
1866
Paul Gavarni overlijdt in Parijs
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Honoré Daumier: Franse schilder, lithograaf en beeldhouwer. Beroemd voor zijn politieke en sociale
spotprenten
26 februari 1808
Geboorte in Marseille. Als kind al lijkt Honoré Daumier voorbestemd voor een artistieke loopbaan,
maar zijn vader tracht hem van die roeping te doen afzien
1822
Hij wordt de beschermeling van Alexandre Lenoir
1823
Honoré maakt zijn entree bij de Académie Suisse, een schildersatelier aan de Quai des Orfèvres in Parijs dat dergelijke grote kunstenaars vormde als Paul Cézanne, Édouard Manet, Claude Monet. Hij zet
zijn eerste stappen in de steendruk bij uitgeverij Belliard en produceert vervolgens brochures voor muziekuitgevers en illustraties voor reclame. Voor de uitgevers werkt hij anoniem
1828
Daumier maakt zijn eerste steendrukken voor het blad La Silhouette, een aanvankelijk cultureel tijdschrift dat zich vervolgens toelegt op historische gebeurtenissen en zo een verzetsblad wordt
1830
Hij tekent zijn eerste karikaturen voor La Caricature
1832
Het begin van zijn lange samenwerking met Le Charivari, een blad dat een belangrijke rol speelt in het
politieke leven in die tijd, en dat vooral tegen Louis-Philippe gekant is.
Zijn vrijpostigheid en zijn tekentalent maken zijn karikaturen op slag beroemd. Ze leveren hem in 1832
een gevangenisstraf van zes maanden op, wegens de publicatie van een karikatuur waarop LouisPhilippe als Gargantua afgebeeld staat
September 1835
Net als zijn collega Gavarni moet ook Daumier wijken voor de wet op de censuur, en de politieke satire
inruilen voor de karikatuur van de zeden, wat hij tot 1848 zal blijven doen
1849
Daumier stelt één van zijn eerste schilderwerken, Le Meunier, son fils et l’âne, voor. Dan volgen een aantal doeken in een stijl die nauw aanleunt bij het sociaal realisme van Gustave Courbet. Ook maakt hij
enkele doeken rond het thema van Don Quichot
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1865
Hij kampt met zware financiële moeilijkheden. Zijn vriend, beeldhouwer Denis Geoffroy-Dechaume,
kan hem overhalen om zich samen met zijn vrouw te vestigen in Valmondois, Val-d'Oise
De jaren 1870
Hij maakt nog politieke karikaturen, maar gaat alsmaar minder goed zien
1878
In de galerie Durand-Ruel loopt een eerste retrospectieve tentoonstelling van zijn werken
10 februari 1879
Honoré Daumier sterft in Valmondois
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Félicien Rops: Belgisch tekenaar, schilder en etser
7 juli 1833
Félicien Rops wordt in Namen geboren als enige zoon van Nicolas-Joseph Rops en Sophie Maubille
1848
Hij is een ijverige leerling, vooral in het Latijn, maar hij maakt graag karikaturen van zijn leerkrachten
1849
Rops schrijft zich in bij de Academie voor Schone Kunsten van Namen
1851
Rops schrijft zich in aan de ‘Université libre de Bruxelles’. Hij komt er een aantal Naamse vrienden tegen en knoopt enkele nieuwe relaties aan. Eén daarvan zal doorslaggevend zijn, namelijk met de schrijver Charles De Coster. Hij vindt al snel zijn plaats in de bedrijvigste studentenkringen: de «Société des
Joyeux» en de «Cercle des Crocodiles». Hij wordt hun vaste tekenaar en zet zich ook met veel talent
aan de lithografie
1853
Rops schrijft zich in bij het «atelier libre Saint-Luc», nog een centrum dat aansluit bij de Brusselse
‘bohème’, die typische ongeregelde levenswijze van toen. Avantgardistische ideeën worden uitgewisseld, hier kiemt het realisme. Hij ontmoet er Artan, Dubois, Charles De Groux, Constantin Meunier…,
de toekomstige vertegenwoordigers van het realisme in België
1856
Hij sticht zijn eigen weekblad, L’Uylenspiegel, journal des ébats artistiques et littéraires. Hij brengt zijn litho’s samen in een reeks, waarvan de titel telkens aan een thema beantwoordt. Hij zal uiteindelijk ook
de politiek aanpakken, die volgens de ondertitel eerst uitgesloten leek te zijn. Hij stelt vervolgreeksen
samen met titels als La Comédie politique, La Politique pour rire. Deze ingesteldheid leidt hem tot samenwerking met Le Grelot, Le Corsaire of Le Charivari belge. Het is voor dit blad dat hij La Médaille de Waterloo
(1858) gaat maken
1857
Op 28 juni trouwt Rops met Charlotte Polet de Faveaux. Dat zelfde jaar verschijnt in het Franse blad Le
Rabelais een lovend artikel over L’Uylenspiegel en Rops zelf. De auteur is de beroemde journalist Alfred
Delvau. Deze zal zijn best doen om de jonge Belgische kunstenaar te introduceren bij de ‘mensen die
tellen’ in Parijs
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1858
Voor de Parijse uitgever Hetzel in Parijs, illustreert Rops de Légendes flamandes van zijn vriend en bondgenoot bij L’Uylenspiegel, Charles De Coster. Hij neemt een grote bocht in zijn carrière wanneer hij overschakelt naar het illustreren van boeken. Geleidelijk ruimt de steendruk plaats voor het etsen
1862
Rops werkt niet langer mee aan L’Uylenspiegel
1863
Rops ontmoet de Franse uitgever Auguste Poulet-Malassis. Tussen 1864 en 1841 voert hij 34 titelplaten
voor hem uit, vooral voor erotische werken uit de achttiende en negentiende eeuw
1866
Poulet-Malassis publiceert Les Epaves, een verzameling gecensureerde gedichten uit Les Fleurs du Mal
van Charles Baudelaire
1868
In Brussel werkt Rops actief mee aan de oprichting van de «Société Libre des Beaux-Arts», waarvan hij
ondervoorzitter zal worden
1869
Rops richt, ook in Brussel, de «Société Internationale des Aquafortistes» op
1874
Rops vestigt zich definitief in Parijs, met Aurélie en Léontine Duluc
1878
Een zeer vruchtbaar artistiek jaar: La Tentation de Saint- Antoine, Pornocratès. Dit is ook het jaar waarin
Rops voor een Parijse bibliofiel, Jules Noilly, van start gaat met de Cent légers croquis sans prétention
pour réjouir les honnêtes gens, waarin hij de burgerlijke zeden van de negentiende-eeuwse maatschappij
karikaturiseert
1883
Oprichting in Brussel van de «Groupe des XX». Rops, die als de gangmaker van de Belgische avantgarde beschouwd wordt, krijgt een uitnodiging om deel te nemen
1896-97
Rops stelt ten toon in Brussel, bij La Libre Esthétique
23 augustus 1898
Rops overlijdt in zijn buitenhuis La Demi-Lune

P R O V I NC IA A L F ÉL I C I E N
R O PS M U S E UM

OM TE LACHEN !
DAUMIER, GAVARNI, ROPS : DE UITVINDING VAN
HET SILHOUET

