
Musée Marmottan Monet, Parijs / Christian Baraja SL
Fabien Mérelle, Manège, 2016. Siliconen, mechanische draaimolen,
textiel, verf 100 x 18 x 12 cm / houten basis: 40 x 40 x 100 cm

Perdossier
Tentoonstelling van 13/05/22 tot 25/09/22

De Delta en het Rops museum, Namen

Vanaf het einde van de 18e eeuw begonnen
kunstenaars zichzelf als circusartiest te portretteren. Ze
gebruikten het personage als een kritisch en komisch
alter ego waarmee ze de bourgeoisie en de politiek te
kijk konden zetten. Naast die zelfportretten maakten ze
ook schilderijen van de circuswereld met zijn kleurrijke
en brutale microkosmos van acrobaten, jongleurs,
clowns, dresseurs en dieren. Die wereld stond veraf
van de normen van de beredeneerde maatschappij.
Romanschrijvers volgden hun voorbeeld en schreven
vanaf het einde van de 19e eeuw prachtige verhalen
over het circus. Rond 1870 werd Parijs 'de hoofdstad
van het circus'. Er was zelfs zoveel belangstelling voor
straat- en circusartiesten dat er permanente locaties
voor hen werden gebouwd.

Tot op vandaag herkennen kunstenaars zich in het
personage van de circusartiest. De veelzijdige
circuswereld met zijn humor en tragiek blijft een
inspiratiebron voor hun esthetische gevoeligheid. 

Curator van de tentoonstellingen:
kunsthistorica Joanna De Vos

Gustave Doré, Les Saltimbanques, ca. 1875, inkt en aquarel op
papier. Clermont-Ferrand, Musée d'art Roger-Quilliot, inv. 2012.11

« Las des pédants de Salamanque
Et de l’École aux noirs gredins
Je vais me faire Saltimbanque

Et vivre avec les baladins !
Que la bise des nuits flagelle
La tente où j’irai bivouaquant
Mais que le maillot où je gèle

Soit fait de pourpre & de clinquant ! »
 

Félicien Rops, vers 1878



In de Delta

We leven in woelige tijden, vol onrust en
omwentelingen. Bij de vele maatschappelijke, politieke
en wetenschappelijke thema's die spelen vragen zowel
de kunstenaars als het publiek zich af: „Are we (in) the
circus?”

Erwin Olaf, April Fool, 2020, serie van tien foto's,
afmetingen variabel. Coll. van de kunstenaar  

Hans Op de Beeck, Danser, 2019, polyester, staal, gecoat.
Courtesy van de kunstenaar

Daniele Puppi, Menocchio, 2021, audiovisuele installatie. Coll.
van de kunstenaar

Het begint allemaal met de (her)ontdekking in het
Ringling Museum (Florida) van vier grote schilderijen
van het Minnaert circus, rond 1925-30 geschilderd
door Frans De Vos, de overgrootvader van de curator
van de tentoonstelling, Joanna De Vos.

Uit de oude foto's van deze rondreizende straatshows
ontstond de reflectie over de impact van de
circuswereld op de hedendaagse kunst. Clowns, soms
verontrustend, draaimolens, kermisspelen,
koorddansers, zoveel thema's die de realiteit van de
kunstenaars en hun gevoelens over de grote vragen
van deze wereld weerspiegelen.

Aan de hand van een selectie van hedendaagse
Belgische en buitenlandse kunstenaars bieden de
tentoonstellingen in de Delta, het Ropsmuseum en het
Museum voor Oude Kunst mogelijkheden tot
interpretatie en tot het stellen van vragen over de
voorstelling waarin ieder van ons een schakel is.
Humor en betovering maken integraal deel uit van de
in de Delta geselecteerde werken, een ontdekkingsreis
(met het gezin) waarbij ernst wordt afgewisseld met
spel. 

Tentoongestelde kunstenaars: Carlos Aires, Homa
Arkani, Uldus Bakhtiozina, Dodi Espinosa, Kendell
Geers, Taus Makhacheva, Enrique Marty, Fabien
Mérelle, Johan Muyle, Daniele Puppi, Erwin Olaf, Hans
Op de Beeck, Santiago Ydañez

Ontdek een beeldhouwwerk van Guillaume Bijl op
de binnenplaats van het TreMa - Museum voor

Oude Kunst!



De tentoonstelling richt zich op de leefomstandigheden
van deze straatartiesten en de dieren die hen op hun
reis vergezellen. Naar het voorbeeld van Félicien Rops,
die niet de schijnwerpers maar de backstage wereld
van het circus afbeeldt, geven vele schilders een sociale
visie op dit universum. Fragmenten uit romans
doorspekken de presentatie van werken uit de 19e
eeuw, zoals het beroemde Sans famille (1878) van
Hector Malot, terwijl hedendaagse kunstenaars de
reflectie voortzetten die enkele eeuwen geleden is
begonnen... 

Het Rops museum

"Ik merkte dat hoe meer men buiten de 'regels van de
maatschappij' leefde, hoe dichter men bij de ware
kanten van de mensheid kwam en hoe groter de kans
was dat men gelukkig was. Ik was erg ongelukkig toen
ik grootgrondbezitter, verkiesbaar en kiezer was. En
toen de geel-blauwe Saltimbanques die waren komen
jongleren op de binnenplaats van Thozée over de
horizon verdwenen, volgde mijn hart hen naar de
woestenij en benijdde hun lot", schreef Félicien Rops
die, net als andere kunstenaars uit de 19e eeuw, het
nomadisme idealiseerde van deze groepen
komedianten die vaak in karavanen reisden.

Tentoongestelde kunstenaars (19e eeuw): Eugène
Atget, Auguste Brouet, Alexandre-Gabriel Decamps,
Gustave Doré, Charles Georges Dufresne, Fortuné
Ferogio, Ange François, Charles Jérémie Fuhr, Paul
Gavarni, Paul Géniaux, Henri Gray, Henry de Groux,
Alfred Hubert, Nicaise De Keyser, Ludwig Knaus,
Amédée Lynen, Edward Lipski, Félicien Rops, Emile
Rouargue, Hendrik Jacobus Scholten, Léon Spilliaert,
Camille Van Camp, Théo van Rysselberghe, Charles
Verlat

Tentoongestelde kunstenaars (hedendaags): Carlos
Aires, Oda Jaune & Dariy Danovsky, Enrique Marty,
Fabien Mérelle, Messieurs Delmotte, Axel Pahlavi et
Florence Obrecht, Mary Zygouri

Félicien Rops (1833-1898), Venus en Cupido of L'Amour
mouché. Serie van honderd lichte schetsen, pastel,
gouache, 21,8 x 14,8 cm. Fédération Wallonie
Bruxelles, in depot in het Rops Museum, inv. CFR 015  

Axel Pahlavi en Florence Obrecht, L'Ecole des enfants
du spectacle, 2022, olieverf op paneel, 120 x 80 cm.
Courtesy van de kunstenaars

Alfred Hubert, De stal van een kermiscircus, 1873,
olieverf op doek. Luik, Musée des Beaux-Arts, inv.
AW0571  



Een zomer "The Circus We Are" in Namen

"The Clown Spirit" in de Belgian Gallery (Place d'Armes 8),
van 13/05 tot 10/09/22 : The Clown Spirit, een reeks met meer
dan 75 kunstenaars die een zelfportret als clown creëerden op
uitnodiging van Joanna De Vos, en hier getoond als onderdeel
van The Circus We Are. 

"Monster Parade de David Lambois", in het
museumcentrum Les Bateliers (rue Saintraint, 3), van 13/05
tot 03/07/22

"Diableries, plaisirs et jeux interdits" (Duivelse dingen,
plezier en verboden spelletjes) in het Museum van Oude
Kunsten (Musée des Arts anciens), van 28/05 tot 28/08/2022 :
een tentoonstelling die dieper ingaat op de relatie tussen de
mens en het kwaad. Via werk van de middeleeuwen tot de
moderne tijd komen verschillende thema's omtrent spel en
ontspanning aan bod. 

"Confettis" in de galerie Détour (Av. J. Materne 168, 5100
Jambes), van 22/06 tot 20/08/2022 : een collectieve
tentoonstelling over het thema confetti in de ruimste zin van
het woord, ter ere van de honderdste verjaardag van de Corso
de Jambes.

La roulotte “Félicien” (De circuswagen 'Félicien') in het Rops
museum  (rue Fumal, 12) : ontdek in het park van Les Bateliers
een circuswagen die speciaal voor de tentoonstelling werd
ingericht. Voor de aankleding van de ruimte liet Arnaud Crohin
van camping 'Champ le monde' in Herbeumont zich inspireren
door de circuswagens die enkele grote kunstenaars uit de 19e
eeuw hebben geschilderd. De circuswagen wordt komende
zomer voor verschillende activiteiten gebruikt. Kom zeker een
kijkje nemen, verkleed je met wat je in de kleedkoffers vindt en
doe mee aan onze wedstrijd voor 'de mooiste circusartiest':
@museerops.
Gratis toegang tot de tuin via het Museum Félicien Rops.

In het Museum van Oude Kunst: Guillaume Bijl, Ein
neuer erfolgreicher Tag, 2008, beschilderd brons, 205
x 85 x 55 cm. Met dank aan galerie Guy Pieters

In het Museum voor Oude Kunst, 'Diableries':
Anoniem, Visioen van de rijke man in de hel (detail),
1575-1599, gravure, 24 x 29 cm. Amsterdam,
Rijkmuseum, inv. RP-P-2008-488

In het Rops Museum: Arnaud Crohin, De "Félicien"
karavaan

https://www.instagram.com/museerops/


*Mei:
13/05: Innocence (Onschuld) - Circusspektakel van Cie du
Bourgeon (geschikt voor elk publiek vanaf 8 jaar), 20.30u.
Prijs: €10 (Delta)

19/05: uitzonderlijke ontmoeting met Franco Dragone,
artistiek directeur (voor elk publiek), 11.30u. Prijs: €10 / €5
(verlaagd tarief), inclusief toegang tot de tentoonstelling
(Rops)

22/05: Circuszondag voor het hele gezin, van 15u tot 17u
bezoek aan de tentoonstelling + activiteit met animatie van
Créacirque. Prijs: € 10 / € 5 (verlaagd tarief), inclusief ticket
voor de tentoonstelling (Rops)

27 & 28/05: VROOM - spektakel over vriendschap door een
duo luchtacrobaten (geschikt voor elk publiek vanaf 7 jaar),
19u. Prijs: €10 / €5 (Delta)

Circusevenementen in het Delta en Ropsmuseum

*Juni:
1, 8, 15 & 22/06: de woensdagen van de Delta: workshops
rond het thema 'circus' voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Van
14u tot 15.30u. Prijs: €5 /verlaagd tarief van €1 met de Delta
Pass voor kinderen (Delta)

17/06: „La magie de Félicien Rops” (De magie van Félicien
Rops) met Benjamin Guislain, mentalist (cyclus Apé’Rops),
12.30u. Prijs: €7, lunch inbegrepen (Rops)

18/06: geleid bezoek aan de tentoonstellingen in gezelschap
van Joanna De Vos (curator). Vertrek vanuit de Delta, van 14u
tot 16u. Prijs: €10, inclusief tickets voor de tentoonstellingen
(Rops)

19/06: Fête de la musique, concert van Lisza, 11u. Gratis
toegang (Rops) 

22/06: Le Solo (De solo) - circusvoordracht, 20.30u. Prijs: €10
(Delta)

24/06: schoolmatinee met “De la marche des écrevisses”, een
spektakel voor jongeren door Cie Gami + workshop en snack
(3e en 4e leerjaar). Prijs: €3/leerling (Delta) 

*Juli:
02/07:  geleid bezoek aan de tentoonstellingen met Tamara
Beheydt (auteur van de catalogus). Vertrek vanuit de Delta,
van 14u tot 16u. Prijs: €10, inclusief tickets voor de
tentoonstellingen (Rops)

03/07: gratis zondag voor gezinnen: 'Amanda & Stéfano',
spektakel voor jongeren van het Théâtre du Sursaut,
gevolgd door verschillende workshops rond het thema
'circus'. Vanaf 3 jaar. Gratis toegang (Delta)

04-08/07: workshop 'Viens t’a(musées) au cirque' (Kom je
amuseren in het circus) met Créacirque, 6 tot 8 jaar (Rops)

11-15/07: workshop 'Explore la créativité du cirque'
(Ontdek de creativiteit van het circus), 8 tot 12 jaar (Rops)

18-22/07: workshop 'Le cirque Zouplaboum' (Het circus
Zouplaboum) met Les Jeunesses musicales, 4 tot 6 jaar
(Delta)

24/07: Verhalen op zondag voor het hele gezin. Van 14u
tot 15.30u geleid bezoek + verhaal voor het hele gezin.
Prijs: € 10 / € 5 (verlaagd tarief), inclusief ticket voor de
tentoonstelling (Rops)

25-29/07: workshop 'Magic circus' (Magisch circus) met
Créacirque, 6 tot 8 jaar (Delta)

*Augustus:
06/08: geleid bezoek aan de tentoonstellingen met
Tamara Beheydt (auteur van de catalogus). Vertrek vanuit
de Delta, van 14u tot 16u. Prijs: €10, inclusief tickets voor
de tentoonstellingen (Rops)

22-26/08: workshop 'Théâtre et jeux d’acteur.rice.s'
(Theater en acteren), met At'Art, 11 tot 14 jaar (Rops)

22-26/08: workshop 'Clowneries', 5-8 jaar (Delta)

28/08: Verhalen op zondag voor het hele gezin. Van 14u
tot 15.30u geleid bezoek + verhaal voor het hele gezin.
Prijs: € 10 / € 5 (verlaagd tarief), inclusief ticket voor de
tentoonstelling

*September:
03/09: geleid bezoek aan de tentoonstellingen in
gezelschap van Véronique Carpiaux (Rops) en Anaël
Lejeune (Delta). Vertrek vanuit de Delta, van 14u tot 16u.
Prijs: €10, inclusief tickets voor de tentoonstellingen
(Rops)

10-11/09: Erfgoeddagen “Patrimoine et innovation”: geleid
bezoek en demonstratie van innovatieve digitale tools
(Rops), vrije toegang tot de tentoonstellingen van The
Circus We Are (Rops en Delta)

Focus: Constellations, les rendez-vous de
l’été (Constellaties, zomerse ontmoetingen):

Beleef gezellige momenten in een echte circussfeer op
het grondgebied van de provincie. Op het programma:
openluchtbioscoop, theater met de voorstelling 'King
Arthur' (Magic Land Théâtre) en concerten onder een

magische circustent. Info: ledelta.be
 

9 & 10/07 in Presles
23 & 24/07 in Matagne-la-Petite
29, 30 & 31 in de Delta (Namen)

 



Floriani De man met de koperen kin, krachtige evenwichtsoefening, ca.
1895, litho, 93 x 70 cm. Coll. Ronny en Jessy Van de Velde, Antwerpen

Praktische info

De Delta
Avenue Golenvaux, 18 - 5000 Namen + 32(0)81/77 67
73 / info@ledelta.be 
Open van dinsdag tot vrijdag van 11u tot 18u en in
het weekend van 10u tot 18u.
Gesloten op maandag

Museum Félicien Rops
Rue Fumal, 12 - 5000 Namen + 32(0)81/77 67 55 /
info@museerops.be 
Open van dinsdag tot zondag van 10u tot 18u.
Gesloten op maandag Open op alle dagen in juli en
augustus van 10u tot 18u
https://linktr.ee/museefelicienrops

TreMa - Musée des arts anciens
Rue de Fer, 24 - 5000 Namen
+ 32(0)81/77 67 54
/musee.arts.anciens@province.namur.be
Open van dinsdag tot zondag van 10 tot 18 uur.
Gesloten op maandag

Prijs
Ticket per tentoonstelling: €5/ korting (studenten,
senioren, groepen en Delta Pass): €2,5/ Jonger dan 12
jaar, art. 27 en schoolgroepen: gratis.

Gratis elke eerste zondag van de maand:
aanwezigheid van cultuurbemiddelaar(s) en/of
workshops voor kinderen (zie websites Delta en Rops) 

Geleide bezoeken voor elk publiek 
Formule 1: Eén tentoonstelling, duur: 1 uur. Prijs: €40
+ toegangsticket 
Formule 2: Twee tentoonstellingen, duur: 2 uur. Prijs:
€80 + 1 toegangsticket/plaats

Catalogus van de tentoonstellingen: Joanna De Vos,
Véronique Carpiaux, Tamara Beheydt, 96 pagina’s, 100
illus, Stichting Kunstboek ed., €25

Gratis audiogidsen in het Museum Félicien Rops. 

Werkplaats bezoeken
 

Bij de Delta
Voor leerlingen van groep 1 tot en met groep 6: 

ontdekkingsbezoek + creatieve workshop, duur: +/-
2u30. Prijs : 

3€/leerling + toegang tot de tentoonstelling. 
Reservering: 081/77 67 73 / mediation@ledelta.be

 
In het Rops Museum

Voor leerlingen van de 3e kleuterschool tot de 6e lagere
school: 1u 

ontdekkingsbezoek + creatieve workshop van 1 uur.
Prijs: 50 euro. 

Reservering: 081/77 67 55 / info@museerops.be

Voor scholen 

mailto:musee.arts.anciens@province.namur.be


Om verder te gaan

In de Delta

Erwin Olaf, April Fool, 2020, foto. Courtesy van de
kunstenaar

Frans De Vos, doek voor het circus Minnaert, ca 1925-30. Coll. Ringling
museum van kunst

"The circus is coming to town !
Wanneer het circus zijn tent opent,

komen de nieuwsgierigen van
heinde en verre om zich te

verzamelen: de verwondering
houdt op in de stad. Iedereen, jong

en oud, verzamelt zich rond een
magische ervaring: acrobaten,

dieren, clowns, jongleurs, lichtjes,
muziek, de show. Het circus trekt

aan als een magneet.
 

 Joanna De Vos, uit de catalogus, 2022

"Mijn overgrootvader, Frans De Vos,
was zowel artiest als circusdirecteur.
De herontdekking van vier door hem
gesigneerde façadeschilderijen voor

het circus Minnaert (1925-1930),
bewaard en gerestaureerd door The

John & Mable Ringling Museum of Art,
heeft me alleen maar verder overtuigd
om dit familieverhaal verder te zetten

op een plaats waar kunst en circus
elkaar ontmoeten."

 
 Joanna De Vos, uit de catalogus, 2022



Dodi Espinosa, Saltimbanqui, 2019, brons en
touw. Courtesy van de kunstenaar

Hans Op de Beeck, Danser, 2019, polyester, staal,
gecoat. Courtesy van de kunstenaar

Fabien Mérelle, Manège, 2016, mobiel. Coll. van
de kunstenaar

"Het circus zet zijn tent op in Namen. De unieke
plaatsen van de stad laten ons toe dezelfde

verwondering en inspiratie te beleven die het circus
in de loop der eeuwen en over de grenzen heen bij
kunstenaars heeft gewekt: van de Middeleeuwen
(vóór de eigenlijke opkomst van het circus, maar

straatartiesten en narren zijn er de voorouders van)
tot vandaag, via de 19e eeuw, met de bijzondere rol

van de Naamse artiest Félicien Rops, die het
circusthema vaak uitbuitte."

 
 Joanna De Vos, uittreksel uit de catalogus, 2022

"Het leven is een achtbaan... Of is het een
circus? Het is hetzelfde. Een achtbaan en een

cirkel, beide eindeloos ronddraaiend, metaforen
voor een verhaal zonder einde. Ons hele leven
speelt zich af op een ring, waar wij performers
worden, ceremoniemeesters en toeschouwers.

Ieder van ons is de acrobaat, de jongleur, de
clown of de de clown of de temmer die de

gevaren trotseert en en streeft naar erkenning. "
 

 Joanna De Vos, uittreksel uit de catalogus, 2022

"De ambitie van deze tentoonstelling is om met
de kunstenaars op een reis die uitnodigt tot plezier,
reflectie tot reflectie, mijmering en verwondering.

Acrobaten van de verbeelding, de artiesten - elk uit
een uniek universum - duwen ons naar een zekere

behendigheid duwen ons naar een zekere
behendigheid van geest, tot de ontdekking van nieuwe

perspectieven en de lucide contemplatie van het
spektakel van het leven en de wereld. Kunst en circus:
beide spelen een belangrijke rol en de macht hebben
om ons collectief te openbaren en de macht hebben
om ons collectief te openbaren de essentie van onze

menselijkheid.
 

 Joanna De Vos, uit de catalogus, 2022



Het Rops museum

Félicien Rops (1833-1898), Venus en Cupido of
L'Amour mouché. Serie van honderd lichte
schetsen, pastel, gouache, 21,8 x 14,8 cm.
Fédération Wallonie-Bruxelles, in depot in het
Museum van Rops, inv. CFR 015  

Axel Pahlavi en Florence Obrecht, L'Ecole des
enfants du spectacle, 2022, olieverf op paneel,
120 x 80 cm. Courtesy van de kunstenaars 

"La peinture ne vaut pas le
chausson, ni la boxe ! ni le

trapèze ! c’est un art
secondaire."

Lettre de Félicien Rops à une
inconnue, sans date

"Vitalis ouvrait la marche, la tête haute, la poitrine
cambrée, et il marquait le pas des deux bras et des

pieds en jouant une valse sur un fifre en métal.
Derrière lui venait Capi, sur le dos duquel se

prélassait M. Joli-Cœur, en costume de général
anglais, habit et pantalon, rouge galonné d’or, avec
un chapeau à claque surmonté d’un large plumet.
Puis à une distance respectueuse s’avançaient sur
une même ligne Zerbino et Dolce. Enfin je formais

la queue du cortège, qui, grâce à l’espacement
indiqué par notre maître, tenait une certaine place

dans la rue. Mais ce qui mieux encore que la
pompe de notre défilé provoquait l’attention,
c’étaient les sons perçants du fifre qui allaient

jusqu’au fond des maisons éveiller la curiosité des
habitants d’Ussel. On accourait sur les portes pour
nous voir passer, les rideaux de toutes les fenêtres

se soulevaient rapidement. Quelques enfants
s’étaient mis à nous suivre, des paysans ébahis

s’étaient joints à eux, et quand nous étions arrivés
sur la place, nous avions derrière nous et autour de

nous un véritable cortège. "
 

Hector Malot, Sans famille, 1878, éd. Dentu, ParisGustave Doré, Les Saltimbanques, ca. 1875, inkt en aquarel op papier.
Clermont-Ferrand, Musée d'art Roger-Quilliot, inv. 2012.11



"Et le clown se prit à maudire ces
fards, ces poudres et ces crèmes,
qui font un masque impénétrable
aux figures des comédiens et sous
lesquels l’âme ne transparaît plus :

ni la joie ni la douleur, ni
l’espérance ni l’effroi ne sont trahis

par ces traits figés […]."
 

Rodolphe Darzens, Ukko’Till, roman de
mœurs, 1891 

Gustave Doré, Les Saltimbanques, ca. 1875, inkt en aquarel op
papier. Clermont-Ferrand, Musée d'art Roger-Quilliot, inv. 2012.11

"Le théâtre où nous allons est celui du Cirque.
Là, nous voyons des sauteurs et des

sauteuses, des clowns et des franchiseuses de
cercle de papier, qui font leur métier et leur

devoir : les seuls talents au monde qui soient
incontestables, absolu comme des

mathématiques ou plutôt comme un saut
périlleux. Nous les voyons, ces hommes et ces
femmes risquant leur os en l'air pour attraper

quelques bravos, avec un remuement
d'entrailles, avec un je-ne-sais-quoi de

férocement curieux et, en même temps, de
sympathiquement apitoyé."

 
Edmond et Jules de Goncourt, 

Journal, Mémoire de la vie littéraire, 1851-1865 

Alfred Hubert, De stal van een kermiscircus, 1873, olieverf op doek. Luik, Musée
des Beaux-Arts, inv. AW0571  



Ludwig Knaus, Achter het gordijn, 1880, olieverf op doek. Dresden, Albertinum, inv. 2448 

"Le Vieux Saltimbanque
 

Au bout, à l’extrême bout de la rangée de baraques, comme si, 
honteux, il s’était exilé lui-même de toutes ces splendeurs, je vis un 
pauvre saltimbanque, voûté, caduc, décrépit, une ruine d’homme, 

adossé contre un des poteaux de sa cahute ; une cahute plus misérable 
que celle du sauvage le plus abruti, et dont deux bouts de chandelles, 

coulants et fumants, éclairaient trop bien encore la détresse.
 

[…] Il ne riait pas, le misérable ! Il ne pleurait pas, il ne dansait pas, 
il ne gesticulait pas, il ne criait pas ; il ne chantait aucune chanson, ni 
gaie ni lamentable, il n’implorait pas. Il était muet et immobile. Il avait 

renoncé, il avait abdiqué. Sa destinée était faite.
 

[…] Et, m’en retournant, obsédé par cette vision, je cherchai à 
analyser ma soudaine douleur, et je me dis : Je viens de voir l’image 
du vieil homme de lettres qui a survécu à la génération dont il fut 
le brillant amuseur ; du vieux poëte sans amis, sans famille, sans 

enfants, dégradé par sa misère et par l’ingratitude publique, et dans 
la baraque de qui le monde oublieux ne veut plus entrer !"

 
Charles Baudelaire, « Le Vieux Saltimbanque », in Le Spleen de Paris, 1869, éd. Michel Lévy, Paris.


