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“Ik heb de Belgische schilder Henry de Groux leren kennen bij Félicien Rops, zijn landgenoot”, 

schreef de beroemde kunsthandelaar Ambroise Vollard, in zijn memoires, Herinneringen van een 
kunsthandelaar. De carrière van de jonge de Groux begint midden de jaren 1880 in Brussel, om 

verder te lopen in Frankrijk en vervolgens in Italië. Félicien Rops was bevriend met Henry’s vader, 

Charles Degroux, en speelde de rol van raadgever en beschermer van de jonge kunstenaar.

Henry de Groux wordt in 1866 geboren in Sint-Joost-ten-Node, bij Brussel. Hij volgt les bij Jean-

François Portaels aan het Brussels Atelier libre, maar moet daar op zijn zeventiende een punt 

achter zetten. In 1885 stelt hij zijn eerste werken tentoon met de groep L’Essor in Brussel. Een 

jaar later wordt hij opgenomen in de kunstenaarsgroep Les XX, waarmee hij aan drie jaarlijkse 

tentoonstellingen deelneemt (1887- 1889). Zijn beroemdste werk, De bespotting van Christus, 

schildert hij in 1888-1889. Hij zal het in 1892 tentoonstellen in een schuur en gaat zo meteen over 

heel wat artistieke tongen. Intussen is hij bedreigd met uitsluiting van de groep Les XX, omdat hij 

weigert zijn werken naast werk van Van Gogh te hangen. Henry de Groux is voortdurend op zoek 

naar kopers of mecenassen die hem kunnen en willen helpen om zijn grandioze projecten uit te 

voeren. Hij reist heen en weer tussen Parijs, Brussel, Florence, Avignon en Marseille. Daar leidt 

hij een woelig leven, altijd ten prooi aan geldtekort. Hij keert zich obstinaat, bijna ziekelijk zelfs, af 

van elke sociale, politieke en artistieke evolutie in de moderne wereld. 

De tentoonstelling belicht een zestigtal schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, gravures, 

foto’s en documenten van de jaren 1880 tot de Eerste wereldoorlog. De persoonlijkheid van Henry 

de Groux onthult zich hier doorheen symboolfiguren als Christus, Dante, Wagner, Napoleon. Zijn 

pastels hebben vaak grote afmetingen en vinnige kleuren met veel zeggingskracht. Ze vestigen 

zijn reputatie als schilder van het mateloze, het buitensporige. Het geweld in de sociale relaties en 

de oorlog zijn thema’s die vaak terugkeren in zijn iconografie.

Een tentoonstelling in de tentoonstelling wacht u in de Saint-Loupkerk, partner van het Rops 

Museum in het kader van deze retrospectieve. De bespotting van Christus, het magnum opus van 

Henry de Groux, dat voor het laatst in België te zien was in 1930, wordt inderdaad uitzonderlijk 

getoond in deze barokkerk, op enkele meters van het museum. Het is drie meter op drie groot en 

komt van het Palais du Toure in Avignon. Dit ene doek alleen al staat symbool voor het verterend 

en turbulent genie van de kunstenaar.

Commissariaat: Jérôme Descamps (Universiteit van Rijsel) en Denis Laoureux (Université libre de 
Bruxelles). Auteurs van de catalogus: V. Carpiaux, P De Sadeleer, J. Descamps, L. Fanti, D. Laoureux, 
L. Millet, B. Tillier, uitgeverij In Fine, Paris, 176 p., 100 ill., 32 euro.
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Henry de Groux et Armand Seguin, Grotte, s.d., 
huile sur toile marouflée sur panneau de bois, 
50 x 60 cm. Gand, coll. Boddaert

Henry de Groux, Dante et Virgile aux enfers, 
Cortège de damnés, ca 1898-1900, pastel, 
66 x 90 cm. Collection Lucile Audouy

Henry de Groux, 
Senta le vaisseau 
fantôme, ca 1890, 
pastel sur papier, 
282 x 141 cm. 
Collection Bernard 
Deleye
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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 aanwezig-
heid van de vrouw, het erotische, de banden met de literaire wereld, 
zijn reizen, enz. …

Naast de permanente collectie, stelt het museum ook tijdelijke ten-
toonstellingen voor die thema’s aansnijden als de 19de eeuw, de gra-
vure, hedendaagse Belgische en buitenlandse etsers/kunstenaars, 
enz. Het museum biedt eveneens verschillende pedagogische ani-
maties aan.

Nevenactiviteiten
Zondag 02/06/2019
Gratis toegang tot het museum
Om 11 uur, gratis rondleiding in de tentoonstelling

Donderdag 06/06/2019
Nocturne: museum open van 10 tot 20 uur
Om 18u30, rondleiding van de tentoonstelling in het gezelschap van 
Véronique Carpiaux, conservatrice van het museum
Activiteit inbegrepen in het toegangsticket voor de tentoonstelling

Donderdag 04/07/2019
Nocturne: museum open van 10 tot 20 uur
Om 18u30: pyjama-avond: activiteiten om met het hele gezin de 
beroemde reeks van de dames met de ledenpop of Marionnet-
tenvrouwen van Félicien Rops te ontdekken. Op het programma: 
virtual reality, creatieve workshop en versnapering
Een actie van Marmaille & Co, gevolgd door een versnapering
Activiteit inbegrepen in het toegangsticket voor de tentoonstelling

Zondag 07/07/2019
Gratis toegang tot het museum
Om 11 uur, gratis rondleiding in de tentoonstelling

Donderdag 01/08/2019
Nocturne: museum open van 10 tot 20 uur
Om 18u30: pyjama-avond: activiteiten om met het hele gezin de 
tentoonstelling Henry de Groux te ontdekken. Op het programma: 
draken, creatieve workshop en versnapering
Een actie van Marmaille & Co
Activiteit inbegrepen in het toegangsticket voor de tentoonstelling

Zondag 04/08/2019
Gratis toegang tot het museum
Om 11 uur, gratis rondleiding in de tentoonstelling

Zondag 01/09/2019
Gratis toegang tot het museum
Om 11 uur, gratis rondleiding in de tentoonstelling

Donderdag 05/09/2019
Nocturne: museum open van 10 tot 20 uur
Om 18u30, lezing: Le prestige du chaos dans l’œuvre d’Henry 
de Groux (Het prestige van de chaos in het werk van Henry de 
Groux), door Jérôme Descamps, promovendus in de kunstge-
schiedenis aan de Universiteit van Rijsel.
De kritiek van zijn tijd bestempelde Henry de Groux vaak als 
“schilder van het geweld”, maar hij deed er onvermoeibaar al-
les aan om dit etiket van zich af te schudden, want hij vond het 
beperkend en puur anekdotisch. Deze lezing geeft een interpre-
tatie van de bekoring die voor de Groux uitging van chaos.
Activiteit inbegrepen in het toegangsticket voor de tentoonstelling

Zaterdag 7 & zondag 08/09/2019
Le Patrimoine sur son 31! (Culturele monumenten in de kijker)
Open Monumentendagen 

Henry de Groux, 
Le Christ aux outrages, 
1889, huile sur toile, 
293 x 353 cm. Avignon, 
Ville d’Avignon, 
Palais du Roure
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Open van dinsdag tot zondag van 10u tot 18u
Elke dag open in juli en augustus
Nocturne (tot 20u), elke 1e donderdag van de maand

Saint-Loup kerk
Rue du Collège • 5000 Namen • 081/77 55 25
Voorstelling van Christ aux outrages d’Henry de Groux. Entrée libre.

Horaire variable et perturbé entre le 20/06 et le 15/07. 
Consultez notre site.

Ticket: 5€ / 2,50€ (korting) /
1,50€ (schoolgroepen)
Gratis: jonger dan 12 jaar, Artikel 27 en elke 1e zondag van de maand
Rondleiding : 1h, 40€ + toegang tot de tentoonstelling (personen max.)

Reservatie rondleidingen: +32 81 77 67 55

Google play / App Store
Audiogids 
Gratis of en location à la boutique

www.museerops.be


