
Persbericht 
 

Obsessies 
 

Alfred Kubin 
& 

Daumier, de Groux, Ensor, Fronius, Gauguin, Goya, Klinger, Munch, Redon, Rops 
 

Stadhuis van Brussel en Musée provincial Félicien Rops, Namen 
Van 18 maart tot 18 juni 2006 

Van 10 tot 18u, dagelijks open, behalve op maandag. 
 
 

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de persconferenties  
op het Stadhuis van Brussel op 17 maart 2006 om 9u30 

in het Musée provincial Félicien Rops op l7 maart 2006 om 16u30 
 
 

Ter gelegenheid van het voorzitterschap van Oostenrijk bij de Raad van de Europese Unie en onder 
impuls van Peter Assmann, Directeur van het Landesmuseum van Linz, worden twee innoverende 
tentoonstellingen, opgebouwd rond de complexe verbeelding van Alfred Kubin (1877-1959), een van 
de vreemdste Oostenrijkse kunstenaars, voorgesteld in het Musée provincial Félicien Rops in Namen 
en in de Militie- en Ogivale Zaal van het Stadhuis van Brussel.  
 
Kubin was een opmerkelijk tekenaar maar ook een groot kunst- en boekenliefhebber en een 
enthousiast collectioneur. Zijn kunstverzameling van een honderdtal werken werd na zijn dood in 
nalatenschap geschonken aan het Landesmuseum van Linz en de Albertina in Wenen.  
 
In het Stadhuis van Brussel worden zevenendertig tekeningen van Kubin getoond, in relatie met een 
zestigtal lithografieën en etsen van andere kunstenaars die keer op keer veel voor Kubin hebben 
betekend.  
Het is geen geheim dat Alfred Kubin (1877-1959) een grote bewondering koesterde voor Honoré 
Daumier, Henry de Groux, James Ensor, Paul Gauguin, Francisco de Goya, Max Klinger, Edvard 
Munch, Odilon Redon, Félicien Rops en hij vermeldt het trouwens in zijn autobiografisch werk Aus 
meinen Leben. Al deze kunstenaars delen eenzelfde passie voor tekenen, illustratie en een 
uitgesproken voorliefde voor literatuur. 
 
De tentoonstelling in het Musée provincial Félicien Rops concentreert zich op een parallel tussen 
verschillende onderwerpen die zowel door Kubin als door Rops werden behandeld. Met meer dan 70 
werken wordt aangetoond dat beide kunstenaars in een zelfde visionaire en macabere geest, thema’s 
benaderden zoals de vrouw, de dood, de duivel, het getransformeerde lichaam, etc. Deze 
tentoonstelling zal vervolgens worden voorgesteld in het Landesmuseum (Linz, Oostenrijk) van 06 juli 
tot 20 augustus 2006. 
 
Het œuvre van Kubin roept een fantasmagorisch universum op, gedomineerd door de existentiële 
vragen, waar erotiek, satanisme, de wereld van heksen en monsters samenvloeien in een helse cirkel 
van drang naar de dood en het plezier.  
 
De tentoonstelling "Obsessies" presenteert tevens een aantal boeken geïllustreerd door Kubin. 
Inderdaad, Kubin was een gedreven illustrator gedurende zijn hele artistieke loopbaan en heeft steeds 
veel interesse gehad voor de literatuur. 
 



 
Beide tentoonstellingen, georganiseerd ter gelegenheid van het voorzitterschap van Oostenrijk bij de 
Raad van de Europese Unie en in het kader van het cultureel akkoord tussen de Communauté 
française Wallonie-Bruxelles en de Oostenrijkse Republiek, werden gesteund door de CGRI en het 
Österreichisches Kulturforum Brüssel en verwezenlijkt door de Culturele Diensten van de Stad Brussel 
en de Provincie Namen. 
 
 
U bent ook van harte uitgenodigd op de vernissages van de tentoonstellingen die plaats hebben  
 

in Namen, Musée provincial Félicien Rops, op 17 maart 2006, om 18u30. 
in Brussel, op het Stadhuis, op 20 maart 2006, om 18u30. 

 
 
 
 
Praktische informatie: 
Stadhuis van Brussel 
Grote Markt – 1000 Brussel 
Tél : 00 32 (0)2/279.64.45 - Fax : 02/279.64.09 
E-mail: maite.smeyers@brucity.be 
Rondleidingen : 02/279.64.45 
www.brupass.be 
 
Musée provincial Félicien Rops 
Rue Fumal, 12 – 5000 Namur 
Tél : 00 32 (0)81/22.01.10 – Fax : 081/22.54.47 
www.ciger/rops.be 
www.province.namur.be 
E-mail : rops@ciger.be 
Rondleidingen : 081/22.01.10 
 
Toegangsprijs : 3€ ; 
Reductie per tentoonstelling voor studenten en senioren : 4,5 € (Bruxelles) ; 1,5 € (Namur) 
 
Catalogus Frans-Duits (+bijlage in het Nederlands). Teksten van Peter Assmann, Bernadette Bonnier, 
Véronique Carpiaux, Catherine De Croës, Bruno Fornari, Monika Oberchristl, Clemens Ruthner. 
Prijs : 30 €. 
 
"Fantasme et fantastique. Autour de Kubin et Rops", een theatrale lezing in het frans van Eveline 
Legrand, actrice.  
Op 21/04 om 20u en op 07/05 om 16u in het Musée provincial Félicien Rops, Namen.  
Reservering noodzakelijk: 081/22.01.10 


