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Eén thema, drie locaties; het Musée des Arts anciens du Namurois, het Musée Félicien Rops en het Maison de la Culture stellen samen een drieluik voor rond het thema 'waanzin en kunst' en gooien elk de deuren open voor een tentoonstelling met een eigen invalshoek. Het Musée des Arts anciens du Namurois
brengt, aan de hand van werken die dateren van de Middeleeuwen tot de Renaissance, een historische en
symbolische benadering van kunst en waanzin waarin de bezorgdheden die waanzin met zich meebrengt
centraal staan. De tentoonstelling in het Musée Rops belicht de relatie tussen kunst en waanzin op het
einde van de 19e eeuw. De psychiatrische onderzoeken van dokter Charcot in het Salpêtrière stimuleerden toen verschillende kunstenaars in de ontwikkeling van een iconografie van de lichaamstaal van de
waanzin. De tentoonstelling in het Maison de la Culture is een reis langs werken die hun wortels hebben
in geestverruimende middelen. De centrale vraag luidt of, en in welke mate, drugs (psychotrope stoffen,
alcohol, medicijnen) die kunstenaars al dan niet vrijwillig namen, ook het creatieve eindresultaat hebben
beïnvloed. In welke mate stuurt een gewijzigde gemoedstoestand het creatieve proces?

DE WAANZIN IN BEELD, VAN DE MIDDELEEUWEN TOT DE VERLICHTING
De gek met vele gezichten
Ruim 50 jaar geleden, in 1961, verscheen l'Histoire de la folie à l'âge classique van Michel Foucault. De
weerklank van het werk was enorm; het succes oversteeg alle verwachtingen die men koesterde voor de
publicatie van een werk in de menswetenschappen en een doctoraatsthesis. Sinds de publicatie van lHistoire de la folie à l'âge classique werd de stelling van de grote opsluiting uitvoerig en veelvuldig bediscussieerd en bekritiseerd maar de kern van het werk, met name de wens om de discours van theologen,
filosofen, geneesheren, schrijvers, van politieke, economische en juridische machthebbers te doorkruisen, hield stand. Meer nog, ze werd over de grenzen van tijd en kennisdomeinen heen getild en liet het
begrenzende van de âge classique en de menswetenschappen achter zich. De publicatie beïnvloedde zowel filosofen als historici en
letterkundigen. Zoals bekend heeft Michel Foucault het nergens
over de Middeleeuwen, tenzij dan zeer vluchtig over de laatste periode ervan, de dageraad van de Renaissance, toen Narrenschepen in
groten getale opdoken in tekst en beeld. Spreken over waanzin in de
Middeleeuwen is een ondankbare taak; de figuur van de gek is nog
steeds een vluchtig gegeven, zowel in de verbeelding als in de praktijk, en het blijft moeilijk om er een precieze omschrijving en definiëring van op te stellen. In de Middeleeuwen is er, zoals in andere
domeinen, nog geen eenduidig beeld gekozen: de gek is divers; hij
hoort thuis in de medische wereld, in de gevangenis en op de pelgrimsroutes naar de gespecialiseerde instellingen waar mentale
ziekten behandeld en genezen werden, of onder voogdij van verwanten. De gek is bezeten, ziek, marginaal of uitverkoren. Het is net deze steeds in beweging zijnde diversiteit van het begrip waanzin die
we in deze tentoonstelling voor het voetlicht willen brengen.
Jean-Marie FRITZ

De geneeskunde
Vanaf de jaren 1100 stelt het Westen zich, dankzij Latijnse vertalingen van de grote Arabische verhandelingen uit Sicilië en Spanje, steeds meer open voor de Griekse geneeskunde. De belangrijkste verhandeling is het Canon van Avicenne. Deze verhandeling herdacht en stelde onze galenische kennis opnieuw samen
en bleef, tot de tijd van Rabelais, aan de basis liggen van het medisch onderwijs in het Westen. In het Canon zijn lange uiteenzettingen gewijd aan waanzin; een verstoring van het evenwicht tussen de 4 levenssappen die, naar het voorbeeld van de 4 elementen die de kosmos beheersen, ons lichaam in evenwicht houden.
Bloed -warm en vochtig- refereert naar de lucht; gele gal -warm
en droog- naar vuur; zwarte gal -koud en droog- naar de aarde en
tot slot flegma -koud en vochtig- naar water. Een teveel aan één
van de vier levenssappen veroorzaakt een specifieke vervreemding van de geest, een stelling die uitgebreid onderbouwd werd in
de medische verhandelingen uit die periode. Een teveel aan flegma veroorzaakt lethargie, "waanzin met koorts en neerslachtigheid", en duwt de patiënt in een staat van
totale uitputting. Gele gal, een warm lichaamssap, ligt aan de basis van bezetenheid en razernij,
"waanzin met koorts en opwinding", zwarte gal daarentegen wekt melancholie op, "waanzin zonder
koorts en met neerslachtigheid". Het vierde lichaamssap, bloed, is zelden ziekteverwekkend. Manie is
een veel vagere categorie; het kan beschouwd worden als een transversale categorie die niet gelinkt is
aan een welbepaald lichaamssap.
Eenmaal de diagnostiek is vast gelegd onderscheidt Avicenne drie medische behandelingen: een chirurgische ingreep met een schedeloperatie, een behandeling met geneesmiddelen en vooral een gezondheidskuur en dieet.
Jean-Marie FRITZ
De theologie
Het discours van de theologie laat zich moeilijker omlijnen en biedt een veel breder palet aan 'gekken',
gaande van de demonische gek over de heilige dwaas
tot de manische of melancholische gek van de geneeskunde. In de hagiografische literatuur wordt
waanzin bijna altijd verklaard door het bezeten zijn
door de duivel. De term alientatio is gemeengoed in de
geneeskunde maar duidt specifiek op het feit dat een
gek in de greep is van iemand anders, van het slechte.
In de strikte betekenis van het woord is een gek dus
een vervreemde, iemand die vervreemd en ontdaan is
van zijn autonomie, die gestuurd wordt eerder dan
zelf sturing te geven. In de Griekse terminologie verwijst men naar deze persoon met de term een bezetene. Om een gek te genezen moet men bijgevolg beroep doen op de macht van een priester of, wat vaker voorkomt, op heilige relikwieën.
De scholastici hebben hier duidelijk een andere visie over. Thomas van Aquino maakt een analyse van de
waanzin op basis van het vermogen van de hersenen en blijft dus dichter bij de medische teksten en visie
op waanzin. In zijn onderzoek naar het denken besluit Thomas van Aquino dat beelden essentieel zijn
voor een intellectus. Hij leidt dit af uit de observatie dat een beschadiging van de hersenen op de plaats
waar het 'verbeeldend vermogen' zit opgeslagen leidt tot de onmogelijkheid om te denken, net zoals dat
het geval is bij een bezetene. Zelfs indien de bezetenheid in eerste instantie een beschadiging is van het
'verbeeldend vermogen' en lethargie, van het 'denkend vermogen' dan nog laten de vervreemdingen zich
analyseren als een globaal proces, als een kettingreactie die rede en ratio verhindert. De gek die vorm
krijgt ergens op de kruising tussen theologie en geneeskunde is dan ook het tegenovergestelde van een
bezetene. Wanneer iemand ontdaan is van rede en ratio en niet langer vrij kan beschikken over de eigen
vermogens, dan is hij niet het speeltje van de duivel. De gek, met hersenen die functioneren onder nevels
en roes, is ziek en is dit, in het beste geval, een teken van goddelijke zorg en liefde.
Jean-Marie FRITZ

Recht
Het juridisch discours over handelingsonbekwaamheid schuift zich in in het medisch discours over de
ziekte: waanzin of melancholie zijn beiden het gevolg van een onevenwicht, een overvloed van levenssappen. Eigenlijk gaat het om precies te zijn over een inversie: de gek in het juridische domein heeft een
tekort (afwezigheid van rede en vrije wil), de gek in de medische wereld heeft een teveel (verzadiging van
zwarte of gele gal). Het echte verschil tussen beiden ligt echter ergens anders. Het medisch discours
verdeelt de waanzin in verschillende categorieën op basis van een complexe typologie, het juridisch discours daarentegen verpakt het in een rigide keurslijf en weigert een discours uit te tekenen op maat van
de ziekte en dit te analyseren. De juridische typologie is eerder rudimentair en maakt een opdeling tussen de gewone gek -le fou naturel- en de bezetene. De grens tussen beiden is echter niet altijd even duidelijk te trekken: in zijn waanzin is de bezetene net zo handelingsonbekwaam als een gewone gek en tijdens zijn lucide momenten krijgt ook hij zijn vermogens terug. Deze tweedeling geeft geen aanleiding tot
twee types maar incorporeert in de gek zelf een tweeledig persoon, een gek en een helder persoon. Daar
waar het medisch discours analyseert, richt het juridisch discours zich hoofdzakelijk op het synthetiseren: in de geneeskunde onderscheidt men een oneindig aantal types binnen de melancholie, in het recht
staan de gek en de bezetene tegenover elkaar, te midden van duizenden anderen op de lange lijst van
handelingsonbekwamen.
Jean-Marie FRITZ
Zinnebeeld
Het is moeilijk om een type-beeld op te stellen van de Middeleeuwse
gek; de verschillen tussen de eeuwen, regio's en artistieke werken zijn
daarvoor te groot. Wanneer we de woorden 'gek' en 'Middeleeuwen' in
1 zin zetten, denken we spontaan aan de hofnar zoals we die zien in
het werk van Jérôme Bosch of in de verschillende geïllustreerde edities van La Nef des Fous van Sébastien Brant, uitgedost met een Marot (een staf met het hoofd van een nar), een geel en groene livrei en
een muts met belletjes. Dit is echter een typische afbeelding van de
hofnar zoals die op het einde van de Middeleeuwen en de Renaissance, rond de 15 en 16e eeuw, gangbaar was. In de 12e en 13e eeuw, wanneer de figuur van de gek begint op te duiken in illustraties en teksten,
heeft men nog geen welomlijnd beeld van een gek; het zijn slechts opeenvolgende, aarzelende pogingen die traag maar zeker gestalte geven aan dit nieuwe personage. In de literaire teksten onderscheiden
we drie grote zinnebeelden voor de waanzin: kaalhoofdigheid, een knots en kaas.
Jean-Marie FRITZ

De hofnar
Vanaf de 14e eeuw en gedurende de hele 15e eeuw wordt de hofnar
steeds vaker vermeld in de geschriften. Op zich is dit geen nieuw
fenomeen; de afbeelding van de dwerg Turold, de ministreel van
Willem de Veroveraar, op het Tapijt van Bayeux is een sprekend
voorbeeld. Wat wel opvalt is de omvang van dit fenomeen. Door de
ontwikkelingen binnen de koninklijke staten bereikten de politieke
en ideologische bespiegelingen onder KarelV hun hoogtepunt. De
belangrijkste thema's zijn het sacraliseren van de koninklijke functie, het verheerlijken van de zalving en de monarchie.

Martine CLOUZOT

De blinde en de wijze gek
Ze herkennen elkaar door de tentoonstelling heen aan de traditionele attributen zoals de spiegel, de bril, de uil, een aangestoken toorts op klaarlichte
dag, het blikkenspel waarbij met een vreemd gebaar door de vingers gekeken
wordt of het indringend aanspreken van een toeschouwer met een strakke en
spottende blik. De verschillende visuele eigenschappen ziet men […] in de gek
die gestalte geeft aan de spirituele blindheid van de mensheid in het algemeen en in de scherpzinnigheid van de […] wijze gek die de waanzin van de
wereld een gezicht geeft en aanspoort tot zelfbewustzijn".

Michel WEEMANS

Erasmus en De Lof der Zotheid
Erasmus schreef de eerste ruwe teksten voor Moriae encomium
(De Lof der Zotheid) in de Alpen tijdens zijn reis van Italië naar
Duitsland in de lente van 1509. De teksten werden bijgeschaafd
en geredigeerd in de loop van de herfst van 1509, tijdens zijn verblijf in Londen bij Thomas More, de toekomstige kanselier van
Henri VIII en één van Erasmus' meest dierbare vrienden.
De Lof der Zotheid is een kort pamflet dat onder de sluier van
lichtvoetigheid een sterke veroordeling inhield van het zeden en
de grillen van de samenleving. Erasmus gebruikt humor om de
middelmatigheid van zijn tijdgenoten te bekritiseren en blaast
daarmee het oude thema van de scherpzinnige zot nieuw leven in.
Hij ontwerpt een discours waarin de Zotheid zelf een lofrede
houdt over haar rol in en bijdrage aan de wereld, een rol die ze ziet
als een essentieel element voor de cohesie van het leven in een
samenleving.
Renaud ADAM

TENTOONGESTELDE KUNSTENAARS: Jérôme Bosch (d’après) / Sebastien Brant / Pierre Bruegel
(d’après) / Jacob II de Gheyn / Maître de Wavrin / Albrecht Dürer / Philip Galle / Hendrik Goltzius / Hendrick Hondius / Jan Mandijn / Raphaël Sadeler l’Ancien / Jan Saenredam / Hans Sebald Beham / Pieter van der Heyden / Israhel van Meckenem ...
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G. AGLANE,
Érasme
Verzilverd brons. Getekend en gedateerd Aglane 1972. Diam. : 8 cm.
Namur, Musée provincial des Arts anciens du Namurois - Trésor d’Oignies
(TreM.a).
Cabinet numismatique François Cajot.
Collection Société archéologique de Namur.
© MAAN, Namur

WILLEM VRELANT (attribué à),
David et le fou
dans Bréviaire [dit de Philippe le Bon] à l’usage de Paris, pars aestivalis.
Rond 1460 (nas 1453).
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, ms.9026, fol. 143v.
© KBR, Bruxelles

ANONYME,
Excision de la pierre de folie
Olieverf op paneel. Tweede derde van de XVIe eeuw. Diam. : 30,2 cm.
Bailleul, Musée Benoît-de-Puydt, inv. 992.21.34.
© Musée Benoît-de-Puydt, Bailleul (Nord), J. Quecq d’Henripret.

La guérison du possédé de Gadara
Bijbel van Manerius. Latijns Manuscript. Einde XIIe eeuw.
Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 0010, fol. 127v.
© Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève

MAÎTRE IC (monogrammé),
Allégorie du mois d’Avril
Limoges. Vers 1560-1570.
Geschilderd email op koper. Diam. : 20,2 cm.
Antwerpen, Works of Art.
© Works of Art

« Hystériques ! »
Rond 1900 staat de ‘hysterie’ volop in de belangstelling. De geheimzinnige kwaal kreeg benamingen als ‘zenuwaandoening of ziekte van de eeuw’, of ‘moderne neurose’ en hield in die tijd
heel wat Europese artsen bezig. De bekendste onder hen is de neuroloog Jean-Martin Charcot,
die vanaf 1862 werkzaam was in het Parijse ziekenhuis La Salpêtrière. De wetenschap maakt
gebruik van de tekenkunst en van de fotografie om de opzienbarende symptomen te documenteren van deze lichamen die zich emanciperen in de hypnose of de extase. Het onderzoek van
mannen en vrouwen die hun ‘zenuwen’ niet in bedwang houden, wordt openbaar gemaakt in
uiteenzettingen voor wetenschappers, maar ook voor kunstcritici, kunstenaars en schrijvers. In
de jaren 1880 berichten kranten, romans en andere kunstwerken gretig over al deze ontdekkingen. Het wel zeer expressieve karakter van een ‘hysterisch’ lichaam of gelaat spreekt de symbolistische en realistische kunstenaars erg aan. Het is een dankbare inspiratiebron voor zowel
schilders als beeldhouwers, illustratoren, karikaturisten. Om hun palet met nieuwe vormen te
verrijken, lenen ze bepaalde kenmerkende houdingen, zoals de bewuste ‘arc de cercle’, de typische halve cirkelhouding (het lichaam spant zich achterover als een boog). Zij beschouwen dergelijke verschijnselen als de tegenhanger van de weemoed, de melancholie die voordien vaak de
boventoon voerde in de kunsten. Het onvoorspelbare karakter van de moderne vrouw bevreemdt de – veelal mannelijke – kunstenaars. De hysterie, als ziektebeeld dat vooral als vrouwelijk beschouwd wordt, komt dus als geroepen om enige opheldering te bieden voor de raadsels die het verschil tussen de geslachten omgeven. Op het einde van de negentiende eeuw is
de Europese maatschappij volop in beweging, door de vooruitgang en de ontdekkingen in de
wetenschap, de geneeskunde en de industrie. De religieuze, filosofische en sociale bakens kantelen en de rol van de vrouw staat fel ter discussie. Veel vrouwen aanvaarden niet langer de natuurlijke rol die hun al eeuwen wordt toebedeeld en die zich beperkt tot het moederschap en
het huishouden. Ze gaan zich dus afwijkend gedragen, maar nu is er een diagnose om dat te
verklaren: ‘Hysterisch!’.
De tentoonstelling Pulsion(s). Hystériques ! wil de medische iconografie en de beeldende kunsten naast elkaar plaatsen om hun wederzijdse invloed aan te tonen. Duchenne de Boulogne,
baanbreker in medische illustraties; Paul Richer, arts en illustrator van het ziekenhuis La
Salpêtrière en vanaf 1903 docent morfologie aan de School voor Schone Kunsten van Parijs;
Albert Londe, specialist medische fotografie en uitvinder van tal van chronofotografische toestellen, of Robert Demachy en Fred Boissonnas, getalenteerde fotografen die nu eens met hun
picturalisme en dan weer een documentaire visie bijdragen tot het medisch onderzoek en het
onderzoek van de expressie; Paul Gachet, de arts die wellicht Vincent Van Gogh als beroemdste
patiënt had, maar die zelf ook af en toe tekende,… zij getuigen allemaal van de nauwe verbanden die rond de eeuwwende worden geweven tussen de geneeskunde en de kunsten. Dankzij de
hysterie en vaak de hypnose bevrijden lichamen zich van de beperkingen van de rede, gaan ze
zich buigen en strekken, de ledematen wringen zich in alle bochten, bewegen fel. De kunstenaars komen in de ban van deze ongekende lichaamshoudingen die verwijzen naar woede, extase of een fantasierijke verbeelding. Deze driftmatige uitbarstingen lijken soms wel komische
choreografieën en krijgen om hun originele aspect zelfs al snel een plaats op de podia van cabarets en later in meer officiële voorstellingen.

Het is een nieuwe vormleer die ook schilders erg aanspreekt en ze
trachten die bewegingen van vrijheid en spontaniteit van het lichaam
op hun doeken te vatten. In tegenstelling tot de vrouwen zijn de symptomen van de mannelijke hysterie vooral gekenmerkt door ingetogenheid en introspectie. Bepaalde kunstenaars, zoals Egon Schiele, Edvard Munch of Leon Spilliaert, beklemtonen de weemoed, de depressie, de zenuwachtigheid en drukken in zelfportretten hun eigen onbehagen en angst uit die hen aanzetten om zich aan de artistieke of literaire creatie te wagen. Het beeld van de kunstenaar die ten prooi is
aan een hevige strijd tegen zijn innerlijke demonen spookt door hun
werken.
De eerste zaal gaat in op de etymologie van het woord ‘hysterie’, dat
afgeleid is van dat geheimzinnige, fascinerende en tegelijk verontrustende orgaan, de uterus of de baarmoeder. De tweede zaal is gewijd
aan de beroemde gekromde rug die het gevolg is van de zogenoemde clownfase (die gepaard ging met grimassen en andere clowneske bewegingen) van de hysterische aanval. Veel kunstenaars hanteren deze
typische houding om het verlies van de controle over het lichaam concreet uit te beelden. De volgende
afdeling zoomt in op de podiumkunsten en op de grote ‘actrices van de hysterie’, zoals Sarah Bernhardt,
Jane Avril en Magdeleine G. Een sectie over de mannelijke hysterie belicht emblematische figuren zoals
Munch en Schiele en sluit deze verkenning in de wereld van de geestelijke onrust af. Bepaalde hedendaagse kunstenaars zoals Louise Bourgeois of Zoe Beloff blijven de vruchtbare verbeeldingswereld van
de hysterie aftasten en hun werken werpen een eigentijdse blik op dit thema.
Wie de lessen van Charcot in La Salpêtrière vaak bijwoonde, is Sigmund Freud. Toen hij na zijn opleiding
in Parijs naar Wenen terugkeerde, besliste hij om zich niet langer op het lichaam toe te spitsen. Hij zou nu
het woord de vrije loop laten om lichamelijke klachten via de geest te behandelen. Een nieuwe bladzijde in
de geschiedenis van de psychiatrie wordt beschreven. Tegelijk gaan ook de surrealisten zich sterk kanten
tegen de buitensporige internering van vrouwen. Zij verheerlijken in zekere zin ieders innerlijke waanzin
die ze een poëtisch en creatief karakter toedichten. André Breton met de heldin uit zijn roman Nadja en
Jean Dubuffet met zijn ‘Art brut’ zorgen alweer voor een nieuwe revolutionaire kijk op de waanzin. Wij nodigen u alvast uit voor een bezoek aan het tweede luik van deze tentoonstelling, namelijk ‘Loss of control
II’, dat van 22 januari tot 6 mei 2013 loopt.
“Hystériques !”
De term ‘hysterie’ stamt af van het Griekse hystera (uterus) en is
afgeleid van het Sanskriet woord voor buik. Hij verwijst naar een
theorie die teruggaat tot de Egyptenaren en tot de hippocratische
auteurs die stelden dat de baarmoeder een onvoldaan en grillig
dier is, dat zich vrijelijk door het lichaam beweegt en zich zelfs in
de hals of in de hersenen kan nestelen. Artsen en kunstenaars
trachten het raadsel rond het vrouwelijk geslachtsstelsel op alle
mogelijke manieren te ontrafelen: samendrukking van de eileiders, inspannen van de onderbuik, bekkenmassage… allemaal om
de symptomen van de hysterie te bedaren. Schrijvers vertellen in
talloze romans of essays over het onbedwingbare karakter van de
vrouw, dat wordt ingegeven door de grillen van haar baarmoeder. Schilders koppelen de waanzin vaak
aan de naaktheid en verhullen niet hoe sterk het vrouwenlichaam ze fascineert.

De les van Charcot
Met de komst van Jean-Martin Charcot (1825-1893) in 1862 wordt La
Salpêtrière een modern centrum voor onderzoek, onderwijs en vulgarisering waarin de iconen van de kunstgeschiedenis die alom aanwezig
zijn, als model dienen voor de ‘artistieke geneeskunde’. De neuroloog
maakt vanaf de jaren 1870 gebruik van hypnose om inzicht te krijgen in
de mechanismen van de hysterie en is vast van plan om zijn theorieën
ook buiten de muren van het ziekenhuis kenbaar te maken. Tijdens zijn
‘openbare’ lessen schrikt de arts er niet voor terug om hysterische gevallen op te voeren voor een verbluft publiek van specialisten, maar ook
van illustratoren, kunstenaars, schilders en intellectuelen. Deze laatste
dragen met hun geschriften en voorstellingen bij tot het populariseren
van het beeld van de hysterie, dat vooral door overdrijving en spektakel
gekleurd wordt.
De gekromde rug: van clownisme tot extase
In de opdeling van de fasen in de hysterische aanval treedt de gekromde
rug volgens Charcot op in de ‘periode van de krampachtige en grote bewegingen’, het zogenoemde ‘clownisme’. Het lichaam buigt naar achter
als om een acrobatische beweging uit te voeren, wat de zinnelijkheid
van de hals beklemtoont. De boog wordt weergegeven in tal van wetenschappelijke illustraties, onder meer in de anatomisch getinte kunstwerken van Paul Richer, en wordt zo populair dat hij ook in karikaturen
terug te vinden is. Er hoort vaak een uitgesproken medisch onderschrift
bij, maar in artistieke werken is de betekenis dubbelzinniger en eerder
suggestief. Zo wordt de hysterische ‘kromming’ het symptoom van een
gestoorde en ‘omgekeerde ziel’, dat de kunstenaar aanwendt om uiting
te geven aan de pathos,die tegengesteld is aan de melancholische terugplooiing op zichzelf.
De sterren van de grote neurose
Terwijl in ziekenhuistaferelen de theatrale gebaren van de neurose
worden opgevoerd, putten de populaire cabarets van Parijs uit de expressieve vindingrijkheid van de kramp en de stuiptrekkingen, met de
komische effecten van de stokkende gebaren. In 1875 vindt Mademoiselle Bécat in het Café des Ambassadeurs een nieuwsoortige
performance uit, onder de titel La Chanson épileptique. Danseres Jane Avril verblijft in haar jeugd als patiënte in La Salpêtrière en maakt
nadien carrière in Le Moulin Rouge, de plek die de bijnaam het andere
Salpêtrière kreeg. Ze trad voor het eerst op als danseres tijdens een
bal in de inrichting zelf, wat haar de bijnaam ‘Jane la folle’ of gekke
Jane opleverde. In het theater legt Sarah Bernhardt zich van erg nabij
toe op de grote neurose om een zenuwcrisis tot in de perfectie te kunnen vertolken.

De mannelijke hysterie
De mannelijke hysterie, die vanaf de jaren 1870 weer aan de orde is in
La Salpêtrière, wordt gekenmerkt door droefheid. De man valt minder
ten prooi aan grote aanvallen dan de vrouw, die de gevangene van
haar eigen aard blijft. Het is een zenuwlijder die onderhevig is aan de
moderne ontaarding van zijn eeuw: hij lijdt aan trauma’s die het gevolg zijn van treinongevallen of van een oorlogservaring zoals de shell
shock. De schrijvers en andere kunstenaars van hun kant kennen
zichzelf maar al te graag ‘hysterische’ eigenschappen toe om een hogere gevoeligheid aan de dag te leggen en hun personage te stileren.
Uit het zelfportret, dat soms dubbel is zoals bij Egon Schiele, spreekt
een innerlijk zelfonderzoek dat aansluit bij de psychoanalytische ontdekkingen van Sigmund Freud in die tijd.

.
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Egon Schiele
Femme étendue au bras levé, s.d,
tekening
privé-collectie

Auguste Rodin, F
Femme nue de profil et faisant le pont, 1850-1900 ,
Potlood, aquarelle op papier.
Paris, Musée Rodin, inv. D5234. Photo Jean de Calan, © musée Rodin.

Albert Londe,
Bâillement hystérique, 1859-1910,
Photografie.
Toulouse, bibliothèque de Toulouse

Henri de Toulouse Lautrec,
Jane Avril, 1899,
lithografie in potlood en penseel, vlekken in 5 kleuren.
Elsene, Gemeentelijk museum

Edvard Munch,
Autoportrait avec un bras en os, 1895,
lithografie
Londen. Privé-collectie

KUNSTENAARS ONDER INVLOED
Maison de la Culture de la Province de Namur
Kunnen drugs het artistieke talent van kunstenaars vergroten? Dat is precies de vraag die Baudelaire
zich in 1860 stelde met het schrijven van zijn Paradis artificiels. Kunstenaars zijn de eerste geweest om
de kracht van een exterieure prikkel op hun artistiek talent te onderzoeken; zij beschouwden dergelijke
prikkels als een magische sleutel die de deur opent naar een creatief proces dat vast geroest zit in rede
en gedachten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat een groot aantal kunstenaars hun toevlucht zocht
tot verdovende middelen. Henri Michaux gebruikte vrijwillig mescaline om de inventieve wonderen te
ontsluiten die verankerd liggen in het onderbewustzijn. In de jaren 70 droegen de artistieke vertegenwoordigers van de psychedelische kunsten verdovende middelen hoog in het vaandel en ontwikkelden ze
een heel nieuwe levensstijl. Opium, absint, peyote en LSD werden toen veelvuldig gebruikt omwille van
hun verbeeldende en stimulerende effecten.
Het onderbewustzijn blijkt een onvermoede creatieve inspiratiebron te zijn en hypnose wordt, naast verdovende middelen, één van de manieren om er toegang toe te krijgen. Matt Mullican creëerde een heel
oeuvre onder de invloed van hypnose. Het werk kreeg de naam That other person mee omdat het zover
afstond van wat hij maakte als hij niet onder hypnose was. Los van de kunstenaars die vrijwillig experimenteerden met verdovende middelen telde de artistieke wereld een groot aantal kunstenaars die volledig afhankelijk waren van drugs. Velen onder hen werkten een heel oeuvre bij elkaar onder de invloed
van drugs waaraan ze niet konden weerstaan. Zou het werk van Francis Bacon of Jackson Pollock er
hetzelfde hebben uitgezien zonder de alomtegenwoordige invloed van alcohol? Een aantal kunstenaars
die onder psychiatrische behandeling stonden en dus werkten onder een medicamenteuze sluier
(Antonin Artaud, Yayoi Kusama,…) leverden werken af waarvan pure expressieve kracht afstraalde. Medicijnen hebben ontegensprekelijke en ontelbare psychische effecten. Welke rol spelen ze dan precies in
het eindresultaat van een kunstwerk?
Deze tentoonstelling wil een thema verkennen dat ons tot op de dag van vandaag intrigeert maar wenst
op geen enkele manier het gebruik van verdovende middelen te legitimeren of veroordelen en kiest geen
partij.
KUNSTENAARS
Marina AbromoviĆ, geboren in Belgrado in 1946, is een Servische
kunstenares die zich sinds de beginjaren 70 toelegt op performance. Haar werk is zonder meer grensverleggend: door zichzelf
te onderwerpen aan verschillende folteringen die de limieten van
haar weerstandvermogen tarten, verlegt ze de grenzen van haar
eigen lichaam, door haar publiek actief te laten deelnemen aan
haar werk verlegt ze de grenzen van haar toeschouwers. De extreme 'kunstwerken' die ze met haar eigen lichaam realiseert hebben haar al op het randje van verstikking en onderkoeling gebracht. De performance "Thomas Lips", die in de Galerie Krinzinger in Innsbruck (Oostenrijk) in 1973 in première ging, was een
aaneenschakeling van steeds geweldadiger wordende acties:
Marina Abramovic begon met naar binnen werken van een liter honing, dronk daarop volgend een liter
rode wijn, brak een glas tussen haar handen en kerfde uiteindelijk met een scheermesje een ster in haar
eigen buik.

De werken van Francis Bacon
(Dublin, 1909 – Madrid, 1992),
schilder van het rauwe en het geweld, straalden een krachtige en
overweldigende expressie uit. Hij
is geboren in Ierland als zoon van
een Engelse vader en moeder en
begon te schilderen na het bezoeken

van

een

Picasso-

tentoonstelling in Parijs in 1927.
Hij koesterde een grote bewondering voor de grootmeesters Valesquez en Rembrandt en begon vanaf
1929 eigen werken te exposeren. In 1944 vernietigde hij zelf het overgrote deel van zijn oeuvre omdat hij
dit maar middelmatig vond van kwaliteit en besloot hij zich volledig te wijden aan het schilderen. Terwijl
de Tweede Wereldoorlog door Europa raast schildert hij zijn triptiek Trois études de figures au pied d'une
crucifixion. Het werk jaagt een schokgolf door de publieke opinie en betekent het echte begin van zijn
carrière. Zijn uitgesproken homoseksualiteit en zijn passie voor gokken en alcohol maakten van hem een
opvallend mediafiguur. Volgens zijn biograaf Michel Peppiatt was "alcohol, nog meer dan een ondergang, een verlengstuk van zijn temperament". Francis Bacon blijft tot op de dag van vandaag een van de
hoogst aangeschreven kunstenaars van zijn tijd.

Henri Michaux (Namen, 1899 – Parijs, 1984) was een tot Fransman genaturaliseerde schrijver, poëet en schilder, een breedsprakerig auteur
en grote reiziger. Na het werk van de schrijver en dichter Lautréamont
ontdekt te hebben, schrijft en publiceert Michaux zijn eerste tekst Cas
de la folie circulaire in 1922. Aangekomen in Parijs in 1924 maakt hij
kennis met Max Ernst en Giorgio de Chirico en begint hij zijn werken uit
te geven bij Gallimard. Hij onderneemt een lange reis die hem naar ZuidAmerika, Turkije en het Verre Oosten brengt en publiceert zijn bevindingen en ervaringen in twee boeken, Barbare en Asie (1928) en Ecuador
(1929). In 1937 begint hij, zonder enige opleiding genoten te hebben, te
schilderen en, bij wijze van experiment, drugs te gebruiken. Henri Michaux is een van de vele kunstenaars die de "buitengewone mogelijkheden" van verdovende middelen
gebruikt voor artistieke doeleinden. Onder medisch toezicht experimenteert hij met opium, marihuana,
LSD en vooral met mescaline. Zijn belevenissen en de ervaringen die hij opdoet in deze artificiële paradijzen schrijft hij neer in Misérable Miracle (1956), l'Infini turbulent (1957), Paix dans les brisements
(1959), Connaissance par les gouffres (1961) en vertrouwt hij toe aan enkele tekeningen en olieverfschilderijen.

Het plastische werk van Bernard Saby (1925-1975) is tot op heden weinig
bekend bij het grote publiek. Hij laat nochtans een oeuvre na dat origineel, veelomvattend, complex en experimenteel is en werd door Henri Michaux erkend als zijn gelijke. Bernard Saby studeerde in eerste instantie
muzikale compositie bij René Leibowitz, veranderde later van koers en
wijdde zich aan de schilderkunst. Hij ontwikkelde een lyrische en suggestieve abstracte stijl die haar wortels vond in zowel zijn onderzoek naar
seriële muziek als in zijn ervaringen met drugs (mescaline, marihuana,…).
In 1956 neemt Henri Michaux in zijn boek Misérable Miracle een tekst op
van Saby die zijn ervaringen met mescaline beschrijft. Voor kunstcriticus
Patrick Waldberg "is Bernard Saby van zijn tijdgenoten zonder enige twijfel diegene die het meest onverschrokken flirt met de afgrond."
Samen met Jeff Wall, Ian Wallace en Ken Lum maakte Rodney Graham (Abbotsford, Canada, 1959) deel
uit van een generatie Canadese artiesten uit de jaren 70. Hij is verbonden aan de school van Vancouver
en breidt de werkwijze van de conceptuele kunst uit door gebruik
te maken van fotografie, muziek, installaties, video's en teksten.
Dankzij uitstappen naar de filosofie, geschiedenis, sociologie,
psychoanalyse en de literatuur zorgt hij voortdurend voor een
verdere uitdieping van zijn eigen werk. In de installatie Phonokinetoscope (2001) grijpt hij terug naar de eerste pogingen van
Thomas Edison om cinematografische beelden en geluid met elkaar te synchroniseren en ontdekken we een fietser die doorheen
de Tiergarten in Berlijn flaneert. Enkele ongebruikelijke accessoires zoals een speelkaart, een thermos,
een fiets of een vloeipapiertje doordrenkt met LSD weven samen een lichtvoetige verhaallijn die met de
grootste precisie een scenario volgt. Iets wat in schril contrast staat met de schijnbare spontaneïteit
waarmee de film is gerealiseerd. Rodney Graham zelf gebruikte tijdens de hele draaiperiode LSD. De film
is doorspekt met verwijzingen en refereert naar Albert Hoffmann, de uitvinder van LSD, en naar verschillende episodes uit de geschiedenis van de film, de muziek en de kunst.
Collection M.J.S., Paris. Dépôt Collection Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Mudam Luxembourg

Jean-Jacques Lebel, geboren in Parijs in 1936, is een artistieke duizendpoot; dichter, schilder, theoreticus, activist en organisator van verschillende festivals en manifestaties. Vanaf 1955 begint hij zijn werk
tentoon te stellen en publiceert, in hetzelfde jaar 1959, zijn eerste tijdschrift over kunst en poëzie, Front
unique, met bijdragen van André Bteton, Roberto Matta, Francis Picabia en Joyce Mansour. Lebel was
eveneens lid van een kunstkring van surrealisten maar hij werd in 1959 om disciplinaire redenen aan de
deur gezet. Vrij van alle conventies, regels, grenzen en alle vormen van hiërarchie stippelde hij zijn eigen
weg uit waarin aandacht en ruimte was voor verschillende expressievormen. Hij verkeerde in de jaren 60
in Parijs in het gezelschap van schrijvers van de Beat Generation (William Burroughs, Allen Ginsberg,
Michael McClure,…) en vertaalde verschillende van hun romans naar het Frans. Tijdens dezelfde periode organiseert hij
zijn eerste happenings in Europa en begint hij te experimenteren met drugs.
Onder invloed van mescaline en psylocybine maakte hij verschillende tekeningen; het werk van deze "geïnspireerde woelgeest", de naam die hij gaf aan zijn 'ik' onder invloed van drugs,
overstijgt alle disciplines en genres.
Collection privée. Photo Michel Motron. © Sabam Belgium 2012

Matt Mullican (Santa Monica, Californië, 1951) studeerde af
aan het California Institute of the Arts. Vanaf de jaren 70 improviseert hij met performances waarin hij de relatie tussen
realiteit en verbeelding aan de kaak stelt. Hij ontwerpt eveneens een volledig repertorium van pictogrammen waarmee hij
zijn eigen universum vertaalt in beelden. Het is een uitgewerkt
kosmologisch model dat bestaat uit 5 niveaus die elk een eigen kleur en symbool krijgen. Vanaf de jaren 80 schakelt hij
nieuwe technologieën in om zijn universum weer te geven in de vorm van een virtuele stad. Een ander en
meer specifiek deel van zijn werk, het deel dat Matt Mullican zelf bestempelt met de titel That other person, is tot stand gekomen onder (zelf-)hypnose. That Person verwijst naar een vage identiteit -man of
vrouw, jong of oud- die Mullican omschrijft als "een sensueel, impulsief en bijna hedonistisch individu
met een sterk ontwikkeld gevoel voor humor en het theatrale, zwevend ergens tussen schizofrenie en
autisme". Tijdens zijn hypnose-sessies produceert de kunstenaar collages en tekeningen op automatische piloot.

Arnulf Rainer (Baden, Oostenrijk, 1928) studeerde architectuur
aan de Ecole de Villach (1947-1949) en vervolledigde zijn studies
aan de Weense Academie voor Schone Kunsten (1950). In dat
zelfde jaar richtte hij, samen met drie andere kunstenaars en geïnspireerd door het surrealisme en het revolutionaire, de Hundsgruppe op. In 1951 experimenteert hij voor de eerste keer met het
maken van tekeningen met gesloten ogen en legt hij de basis voor
de cyclus van de Übermalungen; een reeks werken waarin hij niet
alleen zijn eigen werken maar ook die van anderen overschilderde. Arnulf Rainer herschilderde op die manier werken van Van
Gogh, Goya, Rembrandt, sculpturen van Franz Xaver Masserschmidt, anonieme tekeningen en zeldzame boeken en ontwikkelde zo een heel nieuwe manier van werken. In de jaren 60
begon hij te experimenteren met drugs (LSD, alcohol) en hypnose
om zijn artistieke mogelijkheden te vergroten. In deze periode werkt hij de serie Face Farces uit, een
reeks fotografische zelfportretten die geïnspireerd zijn op lichaamstaal en de houdingen van psychotische patiënten. Enkele jaren later, in 1963, start hij met het verzamelen van art brut. Arnulf Rainer leunt
sterk aan bij de Weense Actionisten en bouwt een zeer expressief oeuvre op waarin thema's zoals de
dood, de waanzin, de normen of status van kunst allemaal een plaats krijgen.
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Matt Mullican
Under Hypnosis, 1996
Video editie van 10 vertoningen.
Collection FRAC Champagne-Ardenne, Reims © Matt Mullican

Henri Michaux
Dessin mescalinien, 1956-58
Ganzeveer op papier, 25 x 17,8 cm
Privé-collectie.

Arnulf Rainer
Van Gogh als Adler, 1977-1980
Olieverf op fotografie, 60 x 50 cm
Collection Frac Nord-Pas de Calais © Atelier Arnulf Rainer

Francis Bacon
Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion, second
version of tryptich, circa 1944
Lithografie op papier, 149 x 105 cm
Privé-collectie.

Bernard Saby
Sans titre
Houtskool op papier, niet gedateerd, 32,6 x 25 cm
collection Stéphane Gatti, courtesy aliceday © photo : Schrobiltgen

Randactiviteiten
Geleide bezoek voor groepen
Per locatie: 40€ - inclusief gids en toegang tot 3 tentoonstellingen (jonger dan 26: 8€ , senioren en
groepen: 5€)
Te reserveren per locatie:
Musée des Arts aciens de Namurois: 081/ 77 67 54
Musée Félicien Rops: 081/ 77 67 55
Maison de la Culture: 081/ 77 55 25
Rondleiding mogelijk in drie talen – Nederlands, Frans en Engels.
Maximum 25 personen per groep
Elke maandag in het Musée Rops "Osez le musée Rops!"
Modules van 2 uur met een filosofische rondleiding onder leiding van Gilles Abel – filosoof gespecialiseerd in meditatie- en een creatieve workshop. Doelgroep: verenigingen uit de sociale sector.
Gratis
Reserveren verplicht: 081/ 77 67 55
Educatieve activiteiten
Musée des Arts anciens du Namurois:
Doelgroep: kleuterschool en basisonderwijs
Geanimeerd bezoek aan de tentoonstelling en creatieve workshop
2€ per leerling
Doelgroep: secundair onderwijs
Geleid bezoek aan de tentoonstelling
40€ voor de gids + 1,50€ per leerling
Reserveren: 081/ 77 67 54

Musée provincial Félicien Rops
Doelgroep: hoger secundair en hoger onderwijs
Filosofisch bezoek aan de tentoonstelling met Gilles Abel als gids
60€ per groep van maximum 25 leerlingen
Bezoek wordt georganiseerd i.s.m. de vzw Les Amis du musée Rops
Reserveren: 081/ 77 67 55

Maison de la Culture
Doelgroep: basisonderwijs en secundair onderwijs
Begeleid bezoek aan de tentoonstelling en een pedagogisch atelier
2€ per leerling
Reserveren: 081/ 77 55 25

Les Classes de Patrimoine
Periode: oktober – december op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u30 tot 15u30
Doelgroep: 3e graad van het secundair onderwijs
Volledige dag opgebouwd rond het thema "Binnen of buiten de norm vallen"; een workshop
waar expressie centraal staat en vertrokken wordt vanuit de idee "Neem eens een omweg"
5€ per leerling
Doelgroep: 2e en 3e graad van het secundair onderwijs
3 volledige dagen opgebouwd rond een gedicht van Henri Michaux; maken van een
geanimeerde kortfilm
15€ per leerling (volledige cyclus van 3 dagen)
Reserveren: 081/22 55 60

Evenementen
Alle dagen, Maison de la Culture: videodocumentaire Francis Bacon, Engelse schilder van Pierre
Koralnic (Zwitserland, 1964, 14')
1e zondag van de maand, 3 musea (7 oktober, 14 november, 2 december en 6 januari): gratis toegang
en geleid bezoek om 14u in Musée Rops, 15u in Musée des Arts anciens du Namurois en 16u in La
Maison de la Culture.
Zaterdag 22 september 2012, 14u, Musée Rops: gratis bezoek en conferentie in het bijzijn van Céline Eidenbenz, doctor on Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Genève. Toegang tot de tentoonstellingen inbegrepen. Reserveren: 081/ 77 67 55
Zondag 30 september 2012, 15u, Maison de la Culture: Geleid bezoek aan de tentoonstelling gevolgd door de vertelworkshop Contes sous influences (vanaf 12 jaar). In de workshop wordt met passie het verhaal verteld van de verschillende personages die onder invloed vreemde avonturen beleven. De workshop wordt afgesloten met een vieruurtje. Workshop + vieruurtje + toegang tot de tentoonstellingen: gratis. Reserveren: 081/77 55 25
Donderdag 11 oktober 2012, 19u, Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur (Aula Major): Conferentiedebat met Professor Nicolas Zdanowicz met als onderwerp Histoire de la folie du
Môyen-Age au siècle des Lumières. Organisator: Musée des Arts anciens du Namurois. Ingang: 10€,
5£ voor studenten. Reserveren: 081/ 77 67 54
Zondag 14 oktober 2012, 15u, Musée des Arts ancies du Namurois: vertelworkshop voor families
Qunas les sorcières s'emmêlent les balais (kinderen vanaf 5 jaar). De workshop wordt afgesloten
met een vieruurtje. Workshop, vieruurtje en toegang tot de tentoonstellingen: gratis. Reserveren:
081/ 77 67 54
Dinsdag 16 oktober 2012, 14u30, Maison de la Culture: Conferentie Jeugd en Plastische kunsten:
Pulsions, artistes sous influences door Jean-Philippe Theyskens, kunsthistoricus. Toegang: 3€ pp.
Reserveren: 02/ 507 82 25
Woensdag18 oktober 2012, 20u, Maison de la Culture: Conferentie met Daniel Dobbels, choregraaf
– Henri Michaux et la danse. Toegang: 5€. Reserveren: 081/77 55 25
Donderdag 19 oktober 2012, 20u, Maison de la Culture: dans met de Compagnie de l'Entre-Deux
(Rennes). 2 solo-voorstellingen in de expositiezalen; de eerste een 15 minuten durende improvisatie
van een danseres op de tentoongestelde werken, de tweede een solo uit Un son étrange. Choreograaf: Daniel Dobbels. Toegang: 5€
Vrijdag 19 oktober 2012, 14u, Musée Rops: Namiddagstudie Hystérie, réalités et représentation.
Organisator: SAGES (Savoir, Genre et Société), Université libre de Bruxelles. Nocturne: museum op
tot 21u. Geleid bezoek om 20u: literair bezoek in gezelschap van Laurance Brogniez van de Université libre de Bruxelles en Isabelle Dumont, comédienne. Gratis toegang tot de tentoonstellingen. Reserveren: 081/ 77 67 55
Zondag 21 oktober 2012, 10u, Maison de la Culture: Filmnamiddag. Aanvang: 10u, verwelkomging,
ontbijt en geleid bezoek aan de tentoonstelling. 11u: film La Vie passionné de Vincent Van Gogh de
Vincente Minelli (USA, 1956, 112')

Vrijdag 2 november 2012, 19u, Maison de la Culture: Filmavond. Geleid bezoek aan de tentoonstelling en om 20u film Bad Lieutenant van Abel Ferrara (USA, 1992, 96'). Toegang: 5€ voor volwassenen,
4€ voor studenten en senioren, Art 27 gratis
Vrijdag 9 november 2012, 19u, Faculltés universitaires Notre-Dame de la Paix (Aula Major): conferentie en debat met Professor Dr. Jean Florence, D'une folie sans histoire… Organisator: Musée des
Arts anciens du Namurois. Toegang: 10€ pp., 5€ studenten. Reserveren: 081/ 77 67 54
Vrijdag 16 november 2012, 20u, Musée Rops: Filmavond. Nocturne: museum geopend tot 21u. 20u,
gratis activiteit: vertoning Augustine van Jean-Christophe Valtat (France, 2003, 43') en in bijzijn van
de regisseur. Documentaire over de meest bekende patiënte van Dokter Charcot. Toegang: 10€ pp.,
5€ studenten. Reserveren: 081/ 77 67 54
Zondag 18 november 2012, 15u, Musée Rops: geleid bezoek en vertelworkshop Quand les hommes
et femmes expriment leurs différences par des danses folles ou des comportements décalés (vanaf
12 jaar). De workshop wordt afgesloten met een vieruurtje. Workshop, vieruurtje en toegang tot de
tentoonstellingen gratis. Reserveren: 081/ 77 55 25
Donderdag 21 november 2012, 18u, Maison de la Culture: Conferentie Artistes sous influences door
Pascal Rousseau, kunsthistoricus en een van auteurs van de tentoonstellingscatalogus. Toegang:
5€. Reserveren: 081/ 77 55 25
Zaterdag 24 november 2012, 19u, Musée Rops: Excursie naar Gent. Geleid bezoek aan de sad en het
Guislain-museum. Informatie en reserveren: 081/ 77 67 55
Zondag 2 december 2012, 10u30, Maison de la Culture – Art Dimanche: geleid bezoek aan de tentoonstelling in gezelschap van Olivier Duquenne, kunsthistoricus en pedagogische workshop voor
kinderen tussen 6 en 12. Vrije toegang. Reserveren verplicht: 081/ 77 55 25
Vrijdag 14 december 2012, 20u, Musée Rops: Nocturne: museum open tot 21u. 20u: gratis workshop: filosofisch bezoek aan de tentoonstelling in gezelschap van Gilles Abel (voor volwassenen en
jongeren vanaf 15 jaar). Gratis toegang tot de tentoonstellingen. Reserveren verplicht: 081/ 77 67 55

PRAKTISCHE INFORMATIE
www.pulsions.be
Open: dinsdag t.e.m. zondag, 10u – 18u
gesloten 24-25-31.12.12 en 01.01.13
Combiticket voor de 3 lokaties
Inkom: 8 €
Met korting : senioren, studenten, groepen : 5 €
Scholieren en kinderen jonger dan 12 jaar : gratis
Pedagogisch dossier beschikbaar voor
Leerkrachten
Musée provincial des Arts anciens du Namurois
Hôtel de Gaiffier d’Hestroy
Rue de Fer, 24—5000 Namur
Tél : 00 32 (0)81 77 67 54
Fax : 00 32 (0)81 77 69 24
musee.arts.anciens@province.namur.be
Contact
Jacques Toussaint
Conservateur en Chef - Directeur
jacques.toussaint@province.namur.be
Musée provincial Félicien Rops
rue Fumal, 12—5000 Namur
Tél : 00 32 (0)81 77 67 55
Fax : 00 32 ( 0)81/ 77 69 25
www.museerops.be
info@museerops.be
Franstalige of Nederlandstalige audiogids: 2 €
Réservation visites guidées : 081/77 67 55
Contact
Valérie Minten
Tél : 00 32 (0)81 77 53 70
valerie.minten@province.namur.be
Maison de la Culture de la Province de Namur
Service des Arts plastiques
Avenue Golenvaux 14—5000 Namur
Tel : 00 32 (0)81 77 67 73
Fax : 00 32 (0)81 77 69 59
Contact
Jean-Michel François
Courriel : arts.plastiques@province.namur.be

