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Mihály Zichy, Gustave Doré :
deux « monstres de génie »
Tentoonstelling tussen 12/09/09 en 03/01/2010
«Monstre de génie», of ‘geniaal monster’, zo noemde Théophile Gautier, de beroemde Franse criticus, Gustave Doré in 1857. Twee jaar later ontdekt hij in Sint-Petersburg een geniale tekenaar die volgens hem
Doré evenaarde: Mihály Zichy.
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Zichy werd in 1827 geboren en werd nog tijdens zijn leven als de grootste Hongaarse tekenaar en illustrator beschouwd. Hij begon zijn loopbaan als schilder en heel zijn leven lang zal hij blijven hunkeren naar erkenning voor dit talent. Maar het grote succes boekt hij met zijn grafisch
werk. Vanaf 1859 wordt hij schilder aan het hof van Sint-Petersburg. Hij
zal werken voor vier tsaren, tot hij in 1906 sterft. Ondanks zijn officiële
taak reist hij veel door heel Europa: naar Brussel, Wenen of Parijs, waar
hij vijf jaar verblijft. Het is trouwens in de Franse hoofdstad dat hij Félicien Rops en Gustave Doré ontmoet.
Gustave Doré werd geboren in Straatsburg, in 1832. Zijn omvangrijk
werk omvat tekeningen, aquarellen, schilderijen… Hij toont zich al heel
jong een talentvol tekenaar en karikaturist en in 1847 trekt hij naar Parijs, om er het vak van kunstenaar uit te oefenen. Heel zijn loopbaan
lang blijft hij verscheurd tussen twee polen: zijn succes als illustrator en
zijn ambitie om een groot schilder te worden. Maar hij maakt in heel Europa vooral naam als illustrator van beroemde werken.
In 1862 reist Zichy naar Parijs om er zijn vriend Théophile Gautier terug
te zien, die hem aan Doré voorstelt. Maar de invloed van de Franse
kunstenaar op het werk van Zichy wordt pas echt sterk tijdens diens verblijf in 1874. Van dan af lopen hun artistieke carrières en ambities nog
meer gelijk. De kunst van Zichy wortelt immers in en heeft sterke banden met West-Europa. Zijn artistieke opvatting leunt nauw aan bij de liberale gedachte en het einde van de romantiek. Maar zijn officiële functie aan het hof van de tsaar en de politieke terughoudendheid die er geboden was, zullen hem verhinderen om al te ‘moderne’ werken te maken.
De tentoonstelling belicht het werk van Mihály Zichy, van zijn Russische
periode tot de vele boeken die hij illustreerde en die hem beroemd
maakten in Oost-Europa. Deze werken komen van de Hongaarse Nationale Galerie. Uit deze selectie van een honderdtal tekeningen en etsen
van de kunstenaar blijkt de invloed van de Belgische en Franse kunst
op de kunst van Zichy. Zijn werk vertoont inderdaad veel raakpunten
met de Franse kunst, voornamelijk dan de geïllustreerde boeken van
Gustave Doré, en met de Belgische kunst, Gallait en vooral van Wiertz.
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Tekeningen en etsen van Gustave Doré, die afkomstig zijn van de Nationale Bibliotheek van Frankrijk en van het Museum voor Schone Kunsten van Boedapest, vervolledigen de tentoonstelling en tonen de overeenkomsten tussen beide mannen.
PRAKTISCHE INFO:

Deze tentoonstelling was mogelijk dankzij de medewerking van de Hongaarse Nationale Galerie van Boedapest, de Nationale Bibliotheek van
Frankrijk en Wallonië-Brussel Internationaal.
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Zichy de illustrator – Doré de illustrator
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De carrières van Doré en Zichy hebben gemeen dat, ondanks hun verlangen om naam te maken in de schilderkunst, vooral hun illustraties het
enthousiasme opwekten bij hun tijdgenoten èn bij hun erfgenamen. Ze
worden trouwens vandaag nog steeds als briljante illustratoren beschouwd. Van hun beroemdste werken stelt de tentoonstelling een keuze voor uit De Hel van Dante (1861), de Heilige Bijbel (1866), Don Quichot van Cervantes (1863) en het epos Orlando Furioso van Ariosto
(1879).
Zichy had al enkele Russische literaire werken geïllustreerd toen hij
kennismaakte met Gautier. Toch is het zeer waarschijnlijk dat Gautier
hem aanmoedigde om zijn illustratiewerk verder te zetten, zeker omdat
dergelijk creatief werk volgens hem een schilder waardig was. De carrière als illustrator van Zichy bloeit echt op vanaf de jaren 1880, wanneer
hij weer bij dit genre aanknoopt na zijn mislukking met Le Triomphe du
Génie de la Destruction. Het is de start van een nieuwe loopbaan voor
hem. Op dat moment creëert hij de literaire illustraties die hem faam en
de erkenning van de kritiek zullen opleveren. In deze illustraties verschijnen weer de grote levende beelden, de invloed van Delacroix, Doré
en Delaroche. Doré gebruikte bepaalde bekende motieven als referentie
om het afgebeelde tafereel begrijpelijk te maken, zodat het grote publiek
het meteen zou ‘ontcijferen’.
De bedoeling van Doré was de werken van de wereldliteratuur zo uitvoerig mogelijk te illustreren. Zichy probeerde hetzelfde te doen in zijn
eigen omgeving en besloot de Hongaarse literatuur en ook de beroemde Russische en Georgische werken te illustreren.
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De tentoonstelling zoomt in op de illustraties van de Faust, die hij in Parijs maakte (tweede helft van de jaren 1870), de werken met Russische
en Georgische thema’s (De Ridder in het pantervel van Chota Roustavéli in de eerste helft van de jaren 1880, het episch gedicht Demon van
Lermontov in 1879-1880, Taras Bulba van Gogol in 1880–1881), en
ook, onder de werken met een Hongaars thema, de illustraties voor de
gedichten van de revolutionaire dichter uit 1848, Sándor Petőfi
(omstreeks 1880), de afbeeldingen van de encyclopediereeks La Monarchie austro-hongroise en écrit et en images (1886-1887), evenals
twee van zijn belangrijkste werken, de illustraties voor De Tragedie van
de Mens van Imre Madách (1885-1887) en voor de Balladen van János
Arany (1892-1897).
Tentoonstellingscatalogus: Mihály Zichy, Gustave Doré. Deux
« monstres de génie » door Eszter Földi, Enikö Róka, Ségolène Le
Men, édition Somogy, tekst in het Frans, 160 pagina’s, 70 illustraties,
prijs: 34,50€.
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Historiek van de relaties tussen het provinciaal museum Félicien
Rops (Namen) en de Hongaarse Nationale Galerie (Boedapest)
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Onder impuls van het Commissariaat-Generaal voor Internationale Betrekkingen (nu Wallonië-Brussel Internationaal) organiseerden het provinciaal museum Félicien Rops en het Stadhuis van Brussel in 1999 samen een tentoonstelling over de kunstenaar Rippl-Rónai, «de Hongaarse nabi», die van 13 februari tot 11 april liep.
Het Rops museum stelde het grafisch werk van de kunstenaar ten toon,
terwijl het Stadhuis van Brussel zijn schilderijen onthaalde. Deze tentoonstelling sloeg bijzonder goed aan bij de pers en bij het Belgisch publiek.
Vóór deze manifestatie had het Rops museum Mevrouw Anna Szinyei
Merse ontvangen, conservatrice van de Hongaarse Nationale Galerie
van Boedapest en organisatrice van de Rippl-Rónai tentoonstelling, die
onderzoek deed naar de Belgisch-Hongaarse artistieke relaties. Wij
konden toen kennismaken met het team van de Hongaarse Nationale
Galerie en met het onderzoek dat het had verricht. De teamleden hadden grote belangstelling voor de briefwisseling van Félicien Rops, omdat Zichy tijdens zijn verblijf hechte relaties had aangeknoopt met Belgische en Franse kunstenaars. In 1999 zette mevrouw Szinyei Merse
haar onderzoek naar de artistieke relaties en naar de Belgische schilderkunst tussen 1860-1920 voort in Namen. In het kader van het Europalia programma, gaf ze aan de Université Libre de Bruxelles en aan de
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix in Namen.
lezingen over de Hongaarse schilderkunst in de negentiende eeuw
Dankzij deze stimulerende Europese contacten heeft het Rops museum
nog steeds nauwe banden met de Hongaarse Nationale Galerie, via
mevrouw Enikő Roka, conservatrice van de Afdeling Grafische Kunsten.
Zij organiseerde in 2001 in het herdenkingsmuseum van de kunstenaar
in Zala (Hongarije) een retrospectieve tentoonstelling van het werk van
Mihály Zichy (1827-1906) over wie Rops schreef:
‘Sinds ik in Parijs ben, heb ik heel wat ‘kennissen’ gemaakt, relaties
aangeknoopt, ik ben zelfs bijna vertrouwelijk geweest met mensen als
Camille Blanc, Zichy en ‘een vriend’ heb ik niet gemaakt’. (Brief van Félicien Rops aan Liesse in 1874).
De banden tussen beide mannen verantwoorden dus een tentoonstelling over de kunstenaar in het Rops museum.
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Laat u ook verleiden door het Ropsmuseum!
Iedere maandag is de tentoonstelling toegankelijk voor maatschappelijke verenigingen met een speciaal aangepast programma: een rondleiding in de tentoonstelling, gevolgd door een creatieve workshop.
Toegang gratis.
Reservatie verplicht : 081/77 67 55
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Zaterdag 12/09/2009
Van 10.00u tot 18.00u, gratis toegang tot de tentoonstelling
Om 16.00u, gratis lezing-wandeling met Eszter Földi, conservatrice van
de Regie der werken in de Nationale Hongaarse Galerij.
Reservatie verplicht : 081/77 67 55
Zondag 13/09/2009
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Van 10.00u tot 18.00u, gratis toegang tot de tentoonstelling.
Om 14.30u, gratis rondleiding.
Reservatie verplicht : 081/77 67 55

Pedagogisch dossier beschikbaar voor
leerkrachten

Zaterdag 26/09/2009 om 10.30u
“In het teken van Félicien Rops”
Rondleiding in de tijdelijke tentoonstelling in gebarentaal, in samenwerking met de Vertaaldienst voor doven van Wallonie (le Service d’Interprétation des Sourds de Wallonie).
Prijs: 5€ (toegang en rondleiding inbegrepen)
Reservatie verplicht: 081/77 67 55
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Van 10.00u tot 18.00u, gratis toegang tot de tentoonstelling.
Om 14.30u gratis rondleiding.
Reservatie verplicht: 081/77 67 55
Zondag 18/10/2009 van 11.00u tot 17.00u
Het Kasteel van Thozée (Mettet) is uitzonderlijk geopend. Tentoonstelling en animiatie over de liefde van Rops voor Hongarije. Het bezoek
van deze belangrijke plek uit het leven en werk van de Naamse kunstenaar zal opgeluisterd worden door zigeunermuziek en Hongaarse gastronomie.
Een activiteit georganiseerd door het Félicien Ropsfonds.
Reservatie en info: info@fondsrops.org
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Zaterdag 24/10/2009 van 10.00u tot 16.00u
Een dag met…Gabriel Belgeonne
Ontmoeting en uitwisseling van praktische ervaring over en rond illustreren, in gezelschap van Gabriel Belgeonne, graveur en stichter van de
vereniging Tandem, een ontmoetingsplaats tussen gravure en boek.
Prijs: 50€ (maaltijd inbegrepen). Maximum 10 deelnemers
Reservatie verplicht: 081/77 67 55
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Vrijdag 20/11/2009 om 18.00u
Op zoek naar de Hongaarse ziel: animatie voor de kinderen met traditionele muziek en verhalen, rondleiding in de tentoonstelling met tentoonstellingscommissaris Enikö Róka, concert door het kwartet Chrisopale
(liederen, rapsodies, Csardas… Met degustatie van Hongaarse producten.
Een activiteit georganiseerd door de vzw « Les amis du musée Rops »
(De vrienden van het Ropsmuseum).
Prijs: 10€/ volwassene, 5€/ kind jonger dan 12 jaar
Reservatie verplicht : 081/77 67 55
Zondag 29/11/2009
Van 10.00 tot 18.00u, gratis toegang tot de tentoonstelling.
Om 14.30u, gratis rondleiding.
Reservatie verplicht : 081/77 67 55
Vrijdag 11/12/2009 om 12.00u
Middagconcert: Sophie Hallynck en de leerlingen van het IMEP spelen
werken van de beroemde romantische kunstenaar Franz Liszt.
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Prijs: 7€ (toegang tot de tentoonstelling en lichte maaltijd inbegrepen)
Reservatie verplicht : 081/77 67 55
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Biografie van Mihály Zichy
1827: Hij wordt geboren op 15 oktober in Zala, een klein dorp van het
departement Somogy in Hongarije.
PRAKTISCHE INFO:

1842: Hij volgt teken- en schilderlessen aan de privé-kunstschool van
Jakab Marastoni, in Pest.
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1843-1845: Hij gaat rechten studeren in Wenen en blijft tegelijk kunst
leren. Hij wordt de student van Ferdinand Georg Waldmüller, de beroemde schilder van de Weense biedermeiertijd. De schilderijen van Zichy worden in die tijd al tentoongesteld in Wenen: Canot de sauvetage,
Crucifixion.
1846: Hij brengt vier maanden door in Italië.
1848: Waldmüller wordt uitgenodigd om kunst te onderwijzen aan de
Russische groothertogin Catharina. Hij slaat het aanbod af, maar stelt
voor dat zijn leerling Zichy hem vervangt. In januari vertrekt Mihály Zichy
naar Sint-Petersburg, waar hij aan het hof van de groothertog werkt als
leraar van de hertogin.

rondleidingen:

1849: Hij verlaat het hof van de groothertog en leeft in armoede. Kort
nadien begint hij foto’s te bewerken in een fotoatelier in Sint-Petersburg.
Tijdens zijn werk in dit atelier wordt hij ook bekend als aquarelschilder.
Hij maakt dan aquarelportretten voor de Russische aristocratie.
1852: Hij begint weer bestellingen van het Russisch hof uit te voeren.
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1856: Hij maakt een grote reeks schilderijen voor het kroningsfeest van
tsaar Alexander II.
1858: Zichy wordt benoemd tot lid van de Academie van Russische
kunstenaars. Tijdens zijn verblijf in Sint-Petersburg ontdekt Théophile
Gautier de kunst van Zichy en gaat bij hem op bezoek. Na zijn terugkeer
in Frankrijk vermeldt Gautier de Hongaarse kunstenaar met zoveel enthousiasme in zijn werk Voyage en Russie, dat hij hem zelfs als ‘geniaal
monster’ bestempelt.
1859: Zichy krijgt de titel «Schilder van Zijne Majesteit de Tsaar».
1862: Hij vertrekt naar Europa, bezoekt Munchen, Londen en Parijs. In
Munchen ontmoet hij Wilhelm von Kaulbach, de beroemde Duitse schilder.
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1866: Hij verhuist met zijn gezin naar zijn geboortedorp, Zala.
1869: Eerste tentoonstelling in Sint-Petersburg. Hij tekent een arbeidscontract voor tien jaar met het hof van de tsaar.
PRAKTISCHE INFO:

1871: Grote reis door Europa. Hij is de gast van de Engelse kroonprins
in Schotland. In de herfst bezoekt hij België, waar hij in Brussel de jonge
Belgische kunstenaars ontmoet. Vooral Gallait beïnvloedt hem.
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1872: Hij stelt in Brussel zijn aquarel in grote afmetingen, La Faveur du
Roi, ten toon. Hij wordt erelid van de Vereniging van Belgische Aquarellisten.
1873: Hij verlaat het hof van de tsaar om zich in december in Parijs te
vestigen.
1874: Hij woont nu in Parijs, waar hij tot 1879 zal blijven. Gautier is al
overleden, maar Zichy wordt goed onthaald in het salon van Judith Gautier waar hij hedendaagse schrijvers en kunstenaars ontmoet, zoals Victor Hugo wiens vriend hij wordt. Hij heeft ook vriendschappelijke relaties
met Gustave Doré, Dumas zoon en de Hongaarse kunstenaar Mihály
Munkácsy, die sinds enkele jaren in de Franse hoofdstad woont. Hij beweegt zich in de kring van Félicien Rops en ontmoet de Belgische schilder Devigne. Dit jaar bezoekt hij nogmaals de Engelse kroonprins in
Schotland.
1875: Tijdens de zomer bezoekt hij de Brusselse musea en maakt hij
kennis met Wauters. Zijn kunst staat sterk onder invloed van Antoine
Wiertz.
1876: De Hongaarse regering geeft opdracht om een eigentijds onderwerp te schilderen: het godvruchtig bezoek van Koningin Elisabeth
(Sissi) aan de katafalk van Ferenc Deák, politicus en spilfiguur in het
Oostenrijks-Hongaars compromis van 1867, die in 1876 stierf.
1878: Hij schildert zijn grote compositie Le Triomphe du Génie de la Dévastation of Les Armes du Démon voor de Wereldtentoonstelling in Parijs. Het wordt een schets van de recente oorlogen, met de paus op zijn
troon, menselijke schedels aan zijn voeten, en de Duitse keizer. Zichy
wordt verplicht om zijn schilderij terug te trekken en het ten toon te stellen in een privé-salon dat hij zelf huurt, want de Europese vorsten en
Franse organisatoren protesteren tegen de manier waarop hij de politieke en religieuze overheid afbeeldt. Ondanks enkele positieve kritieken
lijdt hij onder het schandaal dat hij veroorzaakte. Zijn ontgoocheling drijft
hem weg uit het land.
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1879: Hij beslist om Parijs te verlaten. Alvorens hij naar Hongarije terugkeert, vertrekt hij naar Nice.
1880: Hij keert terug naar zijn geboortedorp Zala waar hij negen maanden doorbrengt, zonder bestelling, zonder werk. Hij begint dan maar de
gedichten te illustreren van Alexander Petőfi, dichter en slachtoffer van
de Revolutie en van de Onafhankelijkheidsoorlog van 1848–1849.
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1881: Hij reist naar Wenen waar hij Franz Liszt zijn ‘tekenrol’, La Musique accompagne du berceau jusqu’au cercueil, geeft met dank voor het
onderwijs aan zijn dochter. Van Wenen reist hij door naar Venetië en
daarna naar Tbilisi, in Georgië.
1881-1882: In Georgië maakt hij deel uit van een kring van intellectuelen en organiseert hij ‘levende beelden’: hij kleedt Georgiërs in traditionele klederdracht en oude kleding, om deze modellen voor zijn tekeningen te gebruiken. Hij begint met het illustreren van het nationaal Georgisch epos De Ridder in het Tijgervel van Chota Roustavéli. Hij werkt
aan schetsen voor de gedichten van Lermontov.
1883: Hij aanvaardt om als hofschilder te werken voor tsaar Alexander.
Hij schildert de kroningsfeesten. Vanaf dat ogenblik blijft hij in SintPetersburg tot aan zijn dood.
1887: Hij maakt de illustraties voor De Tragedie van de Mens, het dramatisch gedicht van Imre Madách, die een Hongaarse uitgever bij hem
bestelt. Hij blijft een relatie met zijn geboorteland onderhouden met illustraties van de Hongaarse literatuur.
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1888: Hij schildert tien illustraties voor de tekst van Mór Jókai over de
oude Hongaren. Ze worden gepubliceerd als xylogravures.
1896: Hij maakt tekeningen en schilderijen voor de kroningsfeesten van
tsaar Nicolaas II.
1897: Hij maakt enkele illustraties voor de gedichten van János Arany,
de beroemdste Hongaarse dichter van die tijd.
1902: Eerste tentoonstelling op het Nationaal Salon van Boedapest. De
regering koopt enkele schilderijen van hem.
1906: In februari overlijdt hij in Sint-Petersburg aan griep.
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Biografie van Gustave Doré
1832: Geboorte van Louis Auguste Gustave Doré in Straatsburg, op 6
januari.
PRAKTISCHE INFO:

1837: Gustave Doré wordt intern op het pensionaat van professor Vergnette. Hij illustreert zijn schriften en brieven en maakt zijn eerste karikaturen, met zijn omgeving als inspiratiebron.
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1839: Hij leert viool spelen, een instrument dat hij zijn hele leven virtuoos zal bespelen.
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1840: Eerste vertellingen met beelden, geïnspireerd op Grandville: Les
Brillantes aventures de Monsieur Fouilloux, Les Aventures de Jupiter,
Les Métamorphoses du Jour, en eerste schetsen voor l’Histoire de Calypso, naar de Aventures de Télémaque van Fénelon.
1841: Eerste schetsen voor de illustraties van De Hel van Dante. Het
gezin Doré vestigt zich in Bourg-en-Bresse.
1844-46: Eerste lithografieën, op basis van schetsen van het dagelijks
leven in Bresse: La Vogue de Brou, La Noce, La Martinoire. Doré ontdoet zich van de invloed van de dierenparodieën van Grandville en inspireert zich op de Zwitserse karikaturist Töpffer en op Cham.
1847: Doré wordt in Parijs aangeworven door Philipon, directeur van het
Journal pour Rire. Publicatie van de Travaux d’Hercule, het eerste lithoalbum van de kunstenaar, voorloper van het stripverhaal.
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1848: Doré wordt, met een contract van drie jaar tussen Philipon en zijn
vader, officieel medewerker van het Journal pour Rire. Hij zal meer dan
zevenhonderd tekeningen in deze krant publiceren. Debuut in het Salon
met twee tekeningen en een eerste schilderij: Pêcheur amarrant sa barque avant la tempête.
1849: Vestiging in Parijs met zijn moeder en zijn broers. Gustave illustreert muziekstukjes die zijn broer Ernest componeert.
1850: Doré stelt zijn eerste schilderij ten toon op het Salon.
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1853: Eerste reis naar Zwitserland met zijn moeder. Petits Albums pour
rire: 24 op hout gegraveerde tekeningen voor de Verzamelde Werken
van Lord Byron.
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1854: Illustratie van de Werken van Rabelais, zijn eerste grote succes.
Doré maakt een reeks van twaalf doeken onder de titel Paris tel qu’il
est.
1855: Doré stuurt twee landschappen naar het Salon, evenals La Bataille de l’Alma dat zware kritiek krijgt, en Le Meurtre de Riccio dat zelfs geweigerd wordt. Samen met Dalloz en Th. Gautier reist hij door de Pyreneeën en naar Spanje. Illustratie van Les Contes drôlastiques van Balzac, van Voyage aux Pyrénées van Taine.
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1856: In dit jaar alleen al produceert Gustave Doré meer dan 1200 grafische illustraties. La Légende du Juif Errant van Pierre Dupont is het bekendste geïllustreerde werk, met voor het eerst tekeningen op een volledige pagina en in-folio.
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1857: Doré stelt zes schilderijen ten toon op het Salon en krijgt de erevermelding voor La Bataille d’Inkermann.
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leerkrachten

1859: Doré wordt de illustrator van het Tweede Franse Keizerrijk en zijn
buitenlands beleid. Met het album lithografieën Folies Gauloises knoopt
hij weer aan bij de karikaturale stijl van zijn beginperiode.
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1860: Reis naar Tirol, Italië, met Gautier en Dalloz.
1861: Illustratie van De Hel van Dante, dat zeer veel succes oogst en
het concrete begin is van een ambitieus project om meesterwerken van
de wereldliteratuur te illustreren. Doré stelt op het Salon schilderijen ten
toon die op Dante geïnspireerd zijn. Hij wordt bevorderd tot Ridder van
het Erelegioen.
1862: Verblijf in Baden-Baden, waar Doré projecten voor illustraties van
de Don Quichot uitwerkt. Illustratie van de Avonturen van Baron van
Munchhausen, en van de Sprookjes van Perrault
1863: In dit jaar maakt Doré 650 tekeningen en een groot aantal schilderijen. Illustratie van de Don Quichot van Cervantès, Atala van Chateaubriand, van Chasses au Lion van Gastineau, van de Légende de
Croque-Mitaine van L’Epine.
1864: Napoleon III nodigt Doré uit voor een tiendaags verblijf in Compiègne. Deze uitnodiging vestigt zijn mondaine reputatie voorgoed.
1865: Illustratie van de Duizend-en-één-Nacht. Doré stelt twee schilderijen ten toon op het Salon, waaronder L’Ange de Tobie, zijn enige doek
dat de staat koopt.
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1866: Doré trekt in een nieuw atelier, dat beter aangepast is aan zijn
reusachtige doeken. Hoewel hij geregeld werken naar het Salon stuurt,
slaagt hij er niet in om echt als volwaardig schilder beschouwd te worden. Illustratie van Capitaine Fracasse van Gautier, van Paradise Lost
van Milton, van de Heilige Bijbel (die onmiddellijk uitverkocht is).

PRAKTISCHE INFO:

1867: Doré stelt op het Salon schilderijen in zeer grote afmetingen ten
toon, namelijk Le Tapis vert, Le Néophyte, die de kritiek slecht onthaalt.
De werken worden vervolgens tentoongesteld in de Egyptian Hall in Picadilly.
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1868: Doré trekt naar Engeland, waar hij zeer hoog aangeschreven
staat. De kunsthandelaars Fairless en Beeforth openen de «Doré Gallery» (168 New Bond street), die uitsluitend gewijd is aan het werk van
de kunstenaar en dan vooral aan zijn schilderijen. Illustratie van het Vagevuur en van het Paradijs van Dante. Hij schildert voor de «Doré Gallery» Le Triomphe du Christianisme sur le Paganisme en ontpopt zich
tot gewaardeerd schilder van religieuze taferelen. Zijn illustraties voor
de Fabels van La Fontaine zijn een schot in de roos in Engeland. De illustraties van Idylls of the King van Tennyson worden voor het eerst op
staal en niet op hout gegraveerd.
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1870: Doré geeft zich op als nationale wacht tijdens de Frans-Pruisische
oorlog. Dit conflict inspireert hem tot vaderlandslievende schilderijen,
zoals La Marseillaise, Le Chant du Départ, Le Rhin Allemand, l’Aigle
Noir…
1871: Tijdens de Parijse Commune verschuilt Doré zich samen met zijn
moeder in Versailles. Hij maakt er een reeks karikaturen voor Versailles
en voor Parijs (die na zijn dood in 1907 worden gepubliceerd). Eerste
pogingen om te beeldhouwen.
1872: Doré start met de techniek van de eau-forte en werkt aan de etsen voor Le Néophyte. Hij voltooit zijn reusachtig doek Le christ sortant
du Prétoire, dat hij naar de Doré Gallery stuurt. Illustratie van London: A
Pilgrimage van Jerrold, een meesterwerk van de kunstenaar.
1873: Hij reist naar Schotland met kolonel Teesdale en experimenteert
met de pure aquareltechniek in tal van tekeningen van landschappen.
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1875: Nieuw succes in Engeland, met de illustratie van The Rime of the
Ancient Mariner van Coleridge.
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1877: Doré stelt voor het eerst beeldhouwwerken voor op het salon,
waaronder La Parque et l’Amour; het publiek is enthousiast, de kritiek
reageert koeltjes.
1878: Hij stelt La Gloire ten toon op het Salon en biedt voor de Wereldtentoonstelling een monumentale vaas aan onder de titel Poème de la
Vigne. Voltooit La Danse voor de Opera van Monaco, waarvan het pendant gebeeldhouwd wordt door Sarah Bernhardt.
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1879: Doré wordt benoemd tot officier van het Erelegioen. Illustratie van
Orlando Furioso van Ariosto, zijn laatste grote publicatie.
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1880: Doré stelt op het Salon twee schilderijen en een beeldhouwwerk
ten toon, La Madone, dat de medaille in derde categorie wint.
1881: Dood van zijn moeder, aan wie hij zeer gehecht was. Hij werkt onvermoeibaar aan het project voor een monument dat aan Alexandre Dumas opgedragen is en dat in 1883, kort na zijn dood, wordt ingewijd op
de place Malesherbes.
1883: Op 23 januari sterft Gustave Doré aan een hartaanval. Postume
publicatie van The Raven van Poe in Londen.

