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1. Inleiding

Maître de l’intime
24/10/2015 u 06/03/2016
Georges Le Brun, geboren in Verviers in 1873 en overleden in 1914, is één
van die bijzondere figuren die het Belgische symbolisme zo origineel maken.
Zijn artistiek werk neigt eerder naar het intimisme en is een lofzang op het
dagelijkse leven.
Op 20-jarige leeftijd stelt Georges Le Brun een werk voor aan het driejaarlijkse Salon van Brussel. Hij wordt echter geweigerd. Hij schrijft zich
vervolgens in voor studies geneeskunde aan de Université Libre de Bruxelles.
Maar hij verlaat de hoofdstad heel plots en trekt zich van 1894 tot 1903 terug
© Jacques Spitz

in de Hoge Venen in de Ardennen. Hij beeldt de wereld van de boeren af, een
wereld waar hij zelf deel van uitmaakt, en neemt tegelijkertijd deel aan diverse tentoonstellingen, waaronder die van La Libre Esthétique. In 1895 schrijft
hij zich voor enkele maanden in aan de Académie des Beaux-Arts van Brussel

La Lumière qui fuse, 1903, olieverf op doek. Privé-collectie.

om uiteindelijk naar het platteland terug te keren. Hij reist doorheen Holland
(1897) en Italië (1900), waar hij een groot aantal musea bezoekt. Van 1903
tot 1908 werkt hij mee aan het tijdschrift L’Art moderne. In 1904 vestigt hij
zich in het dorpje Theux samen met zijn familie, die zo een tijdlang het voornaamste onderwerp vormt in zijn artistiek werk. Tegen 1910 tenslotte neemt
hij weer de draad op van de landschappen van de Ardeense hoogplateaus met
hun landelijke activiteiten. De carrière van Le Brun kent een brutaal einde
aan het Ijzerfront in 1914. Enkele jaren later zien sommige kunstrecensenten
andere Luikse kunstenaars zoals Derchain of Pirenne zouden behoren.
Georges Le Brun was voor een groot deel een autodidact en heeft tal van
teken- en schildertechnieken beoefend, maar hij bleef trouw aan zijn intimistische interpretatie van de dagelijkse realiteit. Zijn werk werd opgenomen in

© Jacques Spitz

in Georges Le Brun de leidende figuur van de ‘school van Verviers’, waartoe

L’Homme au poêle, s.l.n.d., houtskool en
aquarel. Brussel, privé-collectie.

tal van collectieve tentoonstellingen gewijd aan het symbolisme of de
tekenkunst. Het wordt verzameld door grote musea, zoals le musée d’Orsay,
dat twee werken in bruikleen geeft ter gelegenheid van de retrospectieve in Namen.
Dankzij privéverzamelaars en musea die tal van werken in bruikleen hebben
gegeven, waaronder het Gemeentelijk museum van Verviers, stelt de tentoonstelling meer dan zestig werken voor, die de verschillende levensfasen en de
carrière van de kunstenaar tonen. Documenten en publicaties vervolledigen
het beeld van deze kunstenaar die een wereld oproept bestaande uit onbeduidende handelingen in een sfeer die aanzet tot meditatie.
© Jacques Spitz

De catalogus gepubliceerd bij uitgeverij Liénart (Parijs) bevat nieuw wetenschappelijk onderzoek over de kunstenaar evenals een actuele inventarisering
van zijn geschilderd en getekend werk.

Ardennaises travaillant aux champs, s.l.n.d., aquarel,
privé-collectie.

2. Activiteiten
Osez le musée Rops !

Donderdag 07/01/2016

Module van 2 uur (aangepast bezoek met een creatieve

Nocturne: museum open tot 20u

workshop), bedoeld voor verenigingen uit de sociale sector

18u30, lezing door Régine Rémon, eerste conservatrice

Gratis, reservatie verplicht: 081/77 67 55

van het musée des Beaux-Arts van Luik (BAL), over de
school van Verviers en meer in het bijzonder over de wer-

Zondag 01/11/2015

ken en geschriften van Maurice Pirenne. Activiteit inbe-

Gratis toegang tot het museum

grepen in het toegangsbiljet van de tentoonstelling

14u30, gratis rondleiding van de tentoonstelling
Donderdag 04/02/2016
Donderdag 05/11/2015

Nocturne: museum open tot 20u

Nocturne: museum open tot 20u. 18u30, voorstelling van

18u30, bezoek van de tentoonstelling en lezing door Le-

de documentaire Georges Le Brun ou la volonté d’être

ïla Jarbouai, conservatrice van tekeningen in het musée

soi van Philippe Dasnoy, 1981, 32’, gevolgd door een ont-

d’Orsay en auteur van de catalogus. Activiteit inbegrepen

moeting met Olivier en Brigitte Le Brun, kleinkinderen

in het toegangsbiljet van de tentoonstelling

van de kunstenaar, die zullen spreken over de erkenning
en studie van de kunstenaar door familieleden. Activiteit

Zondag 07/02/2016

inbegrepen in het toegangsbiljet van de tentoonstelling

Gratis toegang tot het museum
14u30, gratis rondleiding van de tentoonstelling

Donderdag 03/12/2015
Nocturne: museum open tot 20u. 18u30, rondleiding van

Donderdag 03/03/2016

de tentoonstelling in het gezelschap van Denis Laoureux, com-

Nocturne: museum open tot 20u. 18u30, lezing door Sé-

missaris van de tentoonstelling en auteur van de cata-

bastien Pierre, conservator van het musée en Piconrue,

logus. Activiteit inbegrepen in het toegangsbiljet van de

over de Ardeense tradities en beroepen, gezien door het

tentoonstelling

oog van fotograaf Edmond Dauchot, en over het verzamelen
van mondelinge getuigenissen. Activiteit inbegrepen in het

Zondag 06/12/2015

toegangsbiljet van de tentoonstelling

Gratis toegang tot het museum
14u30, gratis rondleiding van de tentoonstelling

Zondag 06/03/2016
Gratis toegang tot het museum

Zondag 03/01/2016
Gratis toegang tot het museum
14u30, gratis rondleiding van de tentoonstelling

14u30, gratis rondleiding van de tentoonstelling
Voor al deze activiteiten,
reservatie verplicht: 081 77 67 55

3. Biografie
1873 : Georges Le Brun is geboren in Verviers op 16 juni als
zoon van Emma Laplanche en Léon Le Brun, ingenieur.
1893 : Le Brun legt Le Port de Bruxelles, le soir voor aan
de toelatingsjury van het driejaarlijkse Salon van Brussel,
maar het werk wordt geweigerd. Hij schrijft zich in aan de
Université Libre de Bruxelles, waar hij studies geneeskunde
aanvat.
1894 : Le Brun beslist zijn studies stop te zetten en gaat
wonen in het gehucht Xhoffraix, waar hij zich vestigt in een
bescheiden herberg. Hij keert regelmatig terug naar het
ouderlijk huis in Verviers.
1895 : Le Brun brengt enkele maanden door in Brussel en
schrijft zich in in de klas van François Portaels alvorens het
academische onderwijs de rug toe te keren en terug te gaan
naar Xhoffraix.
1897 : Le Brun reist een maand lang in Holland en doet alle
musea aan.
1898 : Le Brun brengt het jaar door in Brussel.
1899 : Wanneer hij in maart Brussel verlaat en terugkeert
naar Xhoffraix, doet Le Brun zijn intrede in het kunstmilieu.
Hij stelt tentoon op het Salon des Beaux-Arts in Gent en
neemt deel aan La Libre Esthétique. Geleidelijk aan verdwijnt de verwijzing naar de ambachten, neemt de aanwezigheid van menselijke personages af, wordt de ruimte complexer
en maakt het licht de zwaarte van mens en object irreëel.
1900 : Van 15 maart tot 1 juni reist Le Brun doorheen Italië. Bij zijn terugkeer vestigt hij zich in het land van Herve,
in Thimister, waar hij slechts twee maanden blijft. Hij keert
vervolgens terug naar Brussel van oktober 1900 tot maart
1901. In de hoofdstad ontmoet hij Nathalie de Roissart,
zijn toekomstige echtgenote.
1901 : Le Brun stelt voor de eerste keer tentoon in Verviers.
1903 : Le Brun neemt voor de tweede keer deel aan het

1.

2.

3.

Salon de La Libre Esthétique. Hij start een samenwerking
met het tijdschrift L’Art moderne, waarin hij tot in 1908
regelmatig publiceert.
1904 : Het is een scharnierjaar. Na een kort verblijf in Parijs
in december 1903 en januari 1904 keert Le Brun terug naar
België. In augustus vertrekt hij naar Duitsland om er enkele
weken te werken in een galvanoplastiekfabriek. Op 1 oktober
treedt hij in het huwelijk met Nathalie de Roissart. Het koppel vestigt zich in Theux. De kunstenaar stelt voor de tweede en laatste keer tentoon in Verviers met Maurice Pirenne
en Bertha Ceutner in de zaal van de Société des Beaux-Arts.
1905 : Geboorte van zijn zoon André
1907 : Geboorte van zijn dochter Jeanne die later een inventaris zal opmaken van de werken van haar vader.
1911 : Een groepstentoonstelling brengt Pirenne, Auguste
Donnay, Philippe Derchain en Pierre Delcour samen in de
zaal Studio in Brussel. L’Art moderne brengt verslag uit over
het evenement. Le Brun wordt vergeleken met Xavier Mellery.
1912 : Tweede tentoonstelling in de zaal Studio met Delcour, Derchain, Donnay en Pirenne. Het driejaarlijkse Salon
de la Ville de Liège stelt een werk voor van Le Brun.
1913 : Groepstentoonstelling in de Bibliothèque centrale de
Liège met Pirenne, Derchain, Delcour. Ook François Colleye
en de beeldhouwer Achille Chainaye nemen eraan deel.
1914 : Het Salon de Liège stelt het triptiek La Haute Fagne
tentoon, dat achteraf bekeken wel het schilderstestament van
de kunstenaar lijkt. Op 26 oktober overlijdt Le Brun aan het
IJzerfront. Hij is 41 jaar.
1920 :	De eerste persoonlijke tentoonstelling gewijd aan
Le Brun wordt georganiseerd in de zaal van de Société des
Beaux-Arts in Verviers. Pirenne publiceert de tekst van de
lezing die hij in die context geeft en die één van de belangrijkste documentatiebronnen over de kunstenaar blijft.

4.
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1. Ed. Wettstein, Georges Le Brun boxant, foto, 10,5 × 6,5 cm. Parijs, privé-collectie / 2. Box zakboekje van Georges Le Brun / 3. André et Jeanne Le
Brun avec un major anglais à la Libération, 1918, foto, 11,2 × 8 cm. Parijs, privé-collectie / 4. Georges Le Brun, son épouse et sa fille Jeanne, s.l.n.d.,foto,
6,5 × 9,2 cm. Parijs, privé-collectie / 5. Georges Le Brun, carabinier volontaire (3e debout à droite), s.l.n.d., foto, 5 × 8 cm. Parijs, privé-collectie / 6.
Zicht van het interieur van het huis van Geroges Le Brun in Theux, momenteel het gemeentehuis van Theux, foto / 7. Le Vestibule, Theux (maison Le Brun), 1909,
houtskool, potlood en pastel op glad papier, 62 × 48 cm. Paris, musée d’Orsay, gift van Jeanne Le Brun, 1990, inv. RF 42661. [120]
Fotos 1, 3, 4, 5 © Jacques Spitz

4. Traject van de tentoonstelling
Georges Le Brun,
meer dan “un homme qui passe” …
“ De Hoge Venen, het oneindige van de doodse vlakte, de boerderijen omringd door een heg
van haagbeuken zonder gebladerte, de heide, de jeneverstruik, de grijze winterse hemel vol
koude regen, het symbolische vertrek van twee wegen. […] De kunstenaar heeft er verschillende
indrukken van het land in verwerkt samen met zijn bewondering ervoor. Hij heeft de Hoge Venen afgebeeld zoals hij ze heeft gezien, geliefd en gedroomd; de Hoge Venen volgens zijn hart,
zijn Hoge Venen. Het is zijn meesterwerk; het is een meesterwerk. Je zou denken dat hij op
mysterieuze wijze gewaarschuwd was voor zijn nakende einde (het werk dateert uit 1914) en dat
hij, als plechtig afscheid, in één keer zijn hele ziel heeft willen blootleggen ”, schrijft zijn vriend
en kunstenaar Maurice Pirenne in 1920 over het triptiek dat aanwezig is in deze zaal.
Door zijn lievelingsthema’s stond Georges Le Brun lange tijd bekend als de “schilder van de
Hoge Venen”, als een Homme qui passe, een discrete bezinger van landelijke landschappen en
tradities. Toch stelt deze tentoonstelling u een iets andere kijk op de kunstenaar voor: die van
een individu dat rechtstreeks betrokken was bij zijn tijd door zijn visie op de samenleving en
zijn aanwezigheid op tentoonstellingen en in kunsttijdschriften.

L’Homme qui passe, Xhoffraix, ca 1900-1903, houtskool, 47 x 62 cm. Musea van
Verviers, inv.PIR-1943-453

Het dagelijkse - leven

© Jacques Spitz

Georges Le Brun verlaat Brussel in 1894, een jaar nadat hij zich in de Belgische hoofdstad
had gevestigd. Er volgt een periode van artistieke afzondering in Xhoffray, waar hij zich
interesseert voor het dagelijks leven van boeren en voor de natuur. Van 1894 tot 1899 wordt
het werk van Le Brun gekenmerkt door de afbeelding van het menselijk wezen in al zijn
bescheidenheid. In 1904 trouwt hij met Nathalie de Roissart en vestigt zich in Theux. In 1905
en 1907 worden zijn twee kinderen geboren. Zijn familie is voor hem een onuitputtelijke bron
van inspiratie. Hij maakt gebruik van de dagelijkse activiteiten van de ene of de andere om
deze eenvoudige handelingen te transformeren tot plechtige momenten. Le Brun werkt met
licht door lichte ruimten in te brengen in de interieurs of door het clair-obscur te hanteren
zoals de meesters van de oude schilderkunst, voor wie hij zoveel bewondering koesterde. De
werken die familietaferelen afbeelden, zijn nochtans niet bestemd voor beperkte kring, maar
worden door de kunstenaar geselecteerd voor de officiële tentoonstellingen. Le Brun zag in
deze schilderijen immers veel meer dan zomaar een dagelijkse anekdote …

Le Repas de l’enfant, Theux (maison Le Brun), ca 1910, olieverf op doek, 58 × 75 cm.
Privé-collectie.

Le Vestibule, Theux (maison Le Brun), 1909, houtskool en pastel op paper, 62 x 48 cm. Paris, Musée
d’Orsay, don de Jeanne Le Brun, 1990, inv.RF 42661

Intieme Ardennen

© Jacques Spitz

Dit deel van de tentoonstelling stelt het meest originele (en ongetwijfeld ook het meest
radicale) aspect voor van het artistieke werk van Georges Le Brun. De genretaferelen waarbij
handelingen uit het boerenleven worden afgebeeld, geven de kijker de indruk dat de tijd is
blijven stilstaan op een eenvoudig en stil moment. Vanaf 1899 kan je een evolutie waarnemen in het schilderen van de kunstenaar. Geleidelijk aan verdwijnt de verwijzing naar de
ambachten, neemt de aanwezigheid van menselijke personages af, wordt de ruimte complexer
en maakt het licht de zwaarte van mens en object irreëel. In schetsboekjes of op grote tekenpapieren wordt het perspectiefwerk zorgvuldig voorbereid. En zo ontwikkelt Le Brun de vaardigheid om de geometrie van de ruimte en het vervagen van kleuren weer te geven. Dankzij
dit soort werken werd de kunstenaar door sommige kunstrecensenten vanaf 1920 beschouwd
als de leidende figuur van een “intimistische school van Verviers”. In 1903 schreef Le Brun
nochtans in het tijdschrift La Réforme: “De School, dat is al wat zich in de aanhangwagen van
een schepper bevindt, het is dus niets”.

© Jacques Spitz

Maison, croisillons noirs, Xhoffraix, 1913, aquarel en pastel op papier,
40 × 62 cm. Privé-collectie.

Intérieur, porte ouverte sur l’extérieur, Lierneux, augustus
1912, aquarel, houtskool en pastel, 63,5 x 44,5 cm. Privé-collectie.
© Jacques Spitz

Land en boeren

© Jacques Spitz

Vanaf 1894, wanneer hij zich vestigt in Xhoffray, concentreert Le Brun zich op de beschrijving
van de natuur. Voor de kunstenaar zou de aarde niets betekenen zonder diegenen die haar
bewerken: boeren, ploegers, landbouwers. Afkomstig uit de burgerij van Verviers, onderscheidde
de kunstenaar zich van zijn oorspronkelijke sociale klasse door net als andere intellectuelen
uit die tijd zijn toevlucht te zoeken in het boerenmilieu met zijn authentieke waarden. Op
het einde van de 19de eeuw is Verviers een welvarende industriële stad die Le Brun vermijdt
om zich te concentreren op een terugkeer naar de bronnen, met name de aarde die ons voedt.
Boeren en hun harde werk verdienen dus alle aandacht. Sinds zijn artistieke afzondering in
Xhoffray en vervolgens in Thimister neemt Le Brun nochtans deel aan Brusselse tentoonstellingen
en werkt hij mee aan het tijdschrift L’Art moderne. Le Brun verdedigt daarin onder andere
de werken van Nabi, Maurice Denis, maar ook geel koperwerk, zoveel onderwerpen die de
artistieke overtuigingen van Le Brun onthullen. De kunstenaar voelt zich duidelijk verwant
met ambachten en naïeve kunst.

La Grande Charmille ou Les Nuages roses, Longfaye, 1903, aquarel, potlood en pastel op
papier, 47 × 61 cm. Musea van Verviers, inv. PIR-1943-4.

Paysan à la houe, s.l., 1899, pastel en houtskool
op papier, 86 × 56 cm. Privé-collectie.

5. Beelden

2. La Conversation, s.l.n.d., houtskool en aquarel, 53 x 68 cm.
Brussel, privé-collectie. © Jacques Spitz

3. Le Bénédicité, Intérieur à Xhoffraix,
s.d., houtskool op papier, 62 x 47 cm. Privécollectie. © Jacques Spitz

1. L’Homme au poêle, s.l.n.d., houtskool en aquarel, 63 x 36 cm. Brussel,
privé-collectie. © Jacques Spitz

4. Homme balayant, Xhoffraix, ca 1895, houtskool,
58 x 58 cm. Brussel, privé-collectie. © Jacques Spitz

6. L’Homme qui passe, Xhoffraix, ca 1900-1903, houtskool, 47 x 62 cm. Musea van
Verviers, inv.PIR-1943-453

5. Tête d’homme imberbe (avec chapeau), Xhoffraix, ca 1896, houtskool,
49,5 x 39 cm. Brugge, privé-collectie

7. La Lumière qui fuse, Xhoffraix, 1903, olieverf op doek,
54,5 x 37,5 cm. Privé-collectie. © Jacques Spitz

8. La Cafetière sur le poêle, Xhoffraix, ca 1903,
olieverf op karton, 53 x 29 cm. Musea van
Verviers, inv. PIR-1943-452

© Tony Querrec

9. La Salle à manger, Theux (maison Le Brun), 1906, pastel, 51 x 80 cm.
Brussel, Museum van Elsene, inv. cc1571

11. Le Vestibule, Theux (maison Le Brun), 1909, houtskool
en pastel op papier, 62 x 48 cm. Paris, Musée d’Orsay, gift
van Jeanne Le Brun, 1990, inv.RF 42661

10. La Grande Charmille ou Les Nuages roses, Longfaye, 1903,
aquarel en pastel, 47 x 61 cm. Musea van Verviers, inv.PIR-1943-4

12. Le Repas de l’enfant, Theux (maison Le Brun), ca 1910, olieverf op
doek, 58 x 75 cm. Privé-collectie. © Jacques Spitz

13. Intérieur, porte ouverte sur l’extérieur, Lierneux, août 1912, aquarel, houtskool en pastel,
63,5 x 44,5 cm. Privé-collectie. © Jacques Spitz

14. Intérieur, porte ouverte sur l’extérieur, voorbereidend werk, Lierneux, ca 1912, houtskool en rode
inkt op papier, 48,5 x 61,5 cm. Privé-collectie. ©
Jacques Spitz

15 Le Village dans la vallée, Hébronval (dichtbij van Lierneux), 1913,
aquarel en pastel op papier, 54 x 76 cm. Brussel, privé-collectie. ©
Jacques Spitz

16. La Haute Fagne, Longfaye, 1914, aquarel en pastel op papier, triptiek, 54 x 77 / 67 x 100 / 54 x 77 cm (total 255 cm). Musea van
Verviers, inv. PIR-1943-463

6. Praktische informatie
Het Félicien Rops museum - Provincie Namen bevindt zich

boeken en tijdschriften die een link hebben met Félicien

in het hart van het oude Namen en stelt het werk van deze

Rops, over gravure en over kunst in de 19de eeuw geconsul-

19 eeuwse kunstenaar, tekenaar, etser, illustrator en schil-

teerd worden.

der voor. Naast de permanente collectie, organiseert het

Voor kinderen en jongeren stelt het museum een interactieve

museum regelmatig tijdelijke tentoonstellingen die gewijd

rondleiding voor, een ontdekkingsreis rond verschillende

zijn aan hedendaagse gravures, of aan kunstenaars die een

thema’s of een bezoek met een workshop waar de kinderen

band hebben met Félicien Rops of met zijn werk, door

een initiatie krijgen in verschillende kunsttechnieken. Er

hun thema (erotisme, karikatuur, illustratie)of hun tech-

is eveneens de mogelijkheid voor kleuterklassen en lagere

niek. Het museum beschikt over een audiovisuele zaal en er

schoolklassen om een volledige dag in het museum te beleven

zijn regelmatig gratis vertoningen van films over het werk

(bezoek aan de permanente collectie en 3 ateliers).

van Rops of over thema’s die gelinkt zijn aan de tijdelijke

En het museum organiseert ook de vakantiestages (Pasen

tentoonstelling. In de bibliotheek van het museum kunnen

en zomervakantie) voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

de

24/10/2015 u 06/03/2016
Musée Félicien Rops - Province de Namur / rue Fumal 12 - 5000 Namur / T.081/77 67 55 F. 081/77 69 25
info@museerops.be - www.museerops.be

facebook.com/museerops

twitter.com/museerops

Open van dinsdag tot zondag van 10u tot 18u / Nocturne (tot 20u), elke 1e donderdag van de maand
Gesloten op 24-25-31 december en op 1e januari / Toegang: 3€ / Korting: 1,50€ / Schoolgroepen: 1€
Jonger dan 12 jaar, Artikel 27, elke 1e zondag van de maand: gratis / Reservatie rondleidingen: 081/77 67 55
Catalogus Georges Le Brun. Maître de l’intime, onder leiding van Denis Laoureux, 192 p., 160 illu., uitg. Liénart (Paris), 29€
Pedagogisch dossier beschikbaar op www.museerops.be

Contact : valerie.minten@province.namur.be

Uw gratis rondleiding

