
PERSBERICHT

DE TENTOONSTELLING : « ROGER GOBRON EN GAUME » (Roger Gobron in de Gaume)

Roger Gobron (1899-1985)
Na Albert RATY in 2000, Guillaume EDELINE in 2001, Camille BARTHELEMY in 2002, Félicien
JACQUES in 2003, vervolgt het « Musée gaumais » te Virton haar reeks picturale tentoonstellingen,
door dit jaar hulde te brengen aan Roger GOBRON (1899-1985), de buitengewone aquarellist, die tot
zijn twaalfde jaar in de Gaume opgroeide. Deze uitzonderlijke retrospectieve tentoonstelling zal
plaatsgrijpen in het museum te Virton (Belgisch Luxemburg), van zaterdag 26 juni tot en met zondag 3
oktober 2004.

De tentoonstelling, verrijkt door enkele onweerlegbare stukken uit particuliere verzamelingen, stelt
hoofdzakelijk werken tentoon gekozen uit de indrukwekkende familiale verzameling. De film « Portrait
de mon père aquarelliste » zal tevens bekeken kunnen worden tijdens het bezoek.

Praktische fiche van de tentoonstelling :
Plaats : 1ste verdiep van de nieuwe vleugel van het « Musée gaumais »

38-40, rue d’Arlon
6760 VIRTON

Tel. : + 32 (0)63 57 03 15
Fax :+ 32 (0)63 57 69 42
Mail : courrier@musees-gaumais.be
Internet : http://www.musees-gaumais.be

Vernissage
De vernissage grijpt plaats op vrijdag 25 juni 2004 om 18u30. Tijdens de opening van de
tentoonstelling, wordt de film « Portrait de mon père aquarelliste » vertoond.

Datums :
De tentoonstelling gaat open van zaterdag 26 juni tot en met zondag 3 oktober 2004, alle dagen van
9u30 tot 12u en van 14u tot 18u, behalve op dinsdag in september.

Reservaties :
Geleide bezoeken voorzien voor groepen.
Pedagogische animaties en aangepaste bezoeken voorzien voor studenten.

Prijzen :
Gewone bezoeken :
Volwassenen : 3,00 euro
Groepen, van meer dan 15 volwassenen : 2,50 euro
Studenten : 1,50 euro
Groepen, van meer dan 15 studenten : 1,25 euro
Kinderen, jonger dan 12 jaar : gratis

Geleide bezoeken en animaties :
Tijdens de week : 20 euro
Avondbezoeken : 30 euro
Week-end en feestdagen : 40 euro



Contact Gobron :
Jean-Noël Gobron / vzw Alcyon Film
43 Locquenghienstraat 1000 Brussel
Tel. : + 32 (0)2 218 60 60
Mail : alcyon@skynet.be
Internet site : http://www.alcyonfilm.com (in opbouw)

Internet site Roger Gobron :
http://www.rogergobron.com

DE SCHILDER

Roger GOBRON (1899-1985)

De revelatie van waterverfschilderen in de Gaume, te Saint-Mard
Roger Gobron wordt op 9 oktober 1899 geboren in Brussel (Sint-Joost-ten-Node) als tweede en laatste
kind van Joseph Gobron (1870-1945) en zijn vrouw Joséphine Lassine (1863-1932). Samen met zijn
zuster Andrée (1897-1990) wordt hij door zijn vader en moeder geplaatst bij diens zuster Flavie Lassine,
wonende in Saint-Mard, nabij Virton, in de Gaume (Belgisch Luxemburg). Tante Flavie, hoofd van de
plaatselijke school, en de gouvernante Florence staan in voor de opvoeding van de twee kinderen.

Tijdens zijn jeugd in de Gaume, verkent hij het vertrouwde landschap dat hem, ook later in zijn
gedachten, nooit meer zal loslaten; maar vooral, zal hij als achtjarig kind voorgoed gemerkt worden door
de magie van de waterverf, als hij Nestor Outer ziet schilderen in de tuin van de gouvernante Florence
Dupont. De alchimie van enkele druppels water gemengd met een weinig kleur openbaart hem zijn
eigen en uniek expressiemiddel.

Waterverf ! Door zijn vernieuwende blik, zijn zeer persoonlijke benadering van het medium, en het
perfect beheersen van zijn kunst, wist hij het werken met aquarel te verheffen op een niveau tot dan toe
voorbehouden aan schilderijen gemaakt met olieverf.

De landschappen en de kleuren van de Gaume waren voor hem, zijn leven lang, een bron van
inspiratie. Zijn prille jeugdwerken, laten rustige, zomerse taferelen zien alsook andere gelukkige
ogenblikken geschilderd in Saint-Mard en omstreken. Zijn herinneringen aan de Gaume beïnvloeden
tevens latere werken, van eind jaren zestig tot tachtig, met zichten van dorpen, straten en boerderijen
van Virton, Robelmont, Villers-la-Loue alsook het Romaanse kapelletje van Vieux-Virton. Zijn laatste
werk « Ultime adieu », is een herinnering aan « Tante Florence », die hem van kindsbeen af opvoedde.

De terugkeer naar Brussel
In 1911 vervoegen de kinderen hun ouders in Brussel. Roger schrijft zich in aan de Anderlechtse
muziekschool zowel als aan het Gesticht voor Kunsten en Ambachten waar hij avondles volgt in
tekenen en decoratieve kunst onder leiding van Désiré Piryns. Vanaf 1912 volgt Roger secundair
onderwijs in het Koninklijk Atheneum van Brussel tot in 1915. In 1913 schildert hij zijn eerste aquarellen.
In 1914 ontmoet hij de advocaat en schrijver Octave Maus en de schilder Camille Barthelemy in de
Gaume waar hij gedurende heel zijn leven, voor korte periodes zal naar terugkeren. Vanaf 1915
studeert Roger aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Brussel bij onder andere Adolphe
Crespin, Herman Richir, Louis Titz en Georges Van Eeckhoute tot in 1918. Hij wint er de eerste prijs
met onderscheiding in ornamentele kunst. In 1919 werkt Roger in ateliers voor decoratieve kunst tot in
mei 1921. Tot in april 1922 volbrengt hij zijn militaire dienst in Antwerpen en wordt er de vriend van
Léon Stijnen, de toekomstige architect. Roger werkt vervolgens tot in 1930 voor de spiegelfabriek van
zijn ouders. Begeleidt als violist stomme films en treedt, samen met zijn vriend Philippe Voets, voor het



eerst op in orkestjes te Brussel en omstreken. In 1923 sluit hij zich aan bij de kunstgroep Cercle d’Art
d’Anderlecht waarmee hij zal tentoonstellen tot in 1975. Tevens in 1923 volgt Roger avondles
boekhouding en ontmoet Elise Weymans (1894-1983). Roger’s zuster Andrée trouwt in 1924 met de
dichter Maurice Carême, die haar enkele jaren later de bijnaam Caprine zal verlenen.

De ontdekking van Vlaanderen
Elise koopt in 1927 een huis in Heist-aan-Zee. Het paar verblijft er aanvankelijk sporadisch en
transformeert de woning tot een pension. Diep onder de indruk van het Vlaamse landschap en de zee,
verandert zijn kleurenpalet. In 1928 houdt Roger zijn eerste individuele tentoonstelling in de galerie La
Cimaise te Brussel. In 1930 trouwt hij met Elise Weymans en verblijft in het pension in Heist-aan-Zee tot
1933. In 1932 stelt Roger in Oostende ten toon, onder andere met James Ensor en Willem Van Hecke.
Hetzelfde jaar exploiteert hij de bioscoop Flora in Ieper. Het paar verblijft er in de winter. Roger sluit zich
aan bij de Ieperse kunstkring. In het kader van zijn muzikale activiteiten ontmoet hij er Victor Legley, de
toekomstige componist en voorzitter van de Sabam.

Roger verlaat Elise in 1937 en vertrekt voor enkele maanden naar Bath in Engeland om er zijn geliefde
Cléo Brown (geboren in 1904), bijgenaamd Miss, te vervoegen. Zijn werk ondergaat de invloed van het
kubisme. In 1938 koopt hij een huis in Blankenberge en transformeert de woning tot een pension.
Hetzelfde jaar ontmoet hij Fabienne Roman (1909-1990) die voor hem poseert en met wie hij een relatie
aanvangt. Ten tijde van de oorlog verliest hij het huis. In 1939 wordt hij bevriend met de schilders
Willem Van Hecke  en André Dalle.

In 1942 ontmoet hij de dichteres Marie-Jo Coevoet, geboren in 1916. Roger geeft zijn muzikale carrière
tijdelijk op en trekt zich in 1944 terug, samen met Fabienne en Marie-Jo, in het dorp Oost-Eeklo,
teneinde de bezetters te vermijden. De schilder André Dalle en diens gezin vervoegen hen. Zijn palet
ondergaat transformaties. In 1946 houdt hij een tentoonstelling in de Salon du Cercle Belge de la
Librairie, te Brussel. Hetzelfde jaar trouwt Roger met Marie-Jo en verhuist samen met vrouw en
Fabienne naar Balgerhoeke, bij Eeklo. Zij ontvangen er de schrijvers Jan Vercammen en Firmin
Cuypers alsook de Franse kunstenaar Michel Ciry.

Roger, Marie-Jo en Fabienne vestigen zich in 1947 te Eeklo. De vooraanstaande kunstcriticus Jan
Walravens zoekt Gobron op en is vol lof over diens werken. Vanaf 1948 maakt hij deel uit van de
Eeklose Symfonie als violist, en dit tot 1962.  In 1949 exposeert de schilder in Eeklo en sticht er tevens
een strijkkwartet. Fabienne verlaat in 1952 de Gobrons om ze twee jaar later terug te vervoegen. 1953 :
Tentoonstellingen vinden plaats onder meer te Gent en te Brussel. Marie-Jo Gobron wint de Hubert
Krains prijs voor haar dichtbundel Houles waarvan de kaft door Roger wordt geïllustreerd. Geboorte van
de zoon Jean-Noël in 1954, gevolgd door een belangrijke expositie in de Brusselse galerie Au Cheval
de Verre. Gobron’s aquarel Musique de Chambre wordt gepubliceerd in de Annuaire des Beaux-Arts de
Belgique (1950-51). Hij illustreert in 1961 de publicatie van de dichtbundel De Visage à Visage van
Marie-Jo. Het paar koopt een huis in Brugge.

In 1962 verhuizen zij, in het gezelschap van Fabienne, naar Brugge. De schilders Henri Victor Wolvens
en Rik Slabbinck ontvangen de Gobrons in hun ateliers. Ze ontmoeten ook de beeldhouwer George
Grard. In 1968 gaat het paar op reis naar Vitré in Bretagne wat zal leiden tot een omvangrijke reeks
werken. Fabienne treedt hetzelfde jaar in het huwelijk. Jean-Noël maakt in 1977 de eerste filmopnamen
van zijn vader tijdens diens expositie in Brugge, met de bedoeling een documentaire over hem te
realiseren. Prins Karel, Graaf van Vlaanderen, brengt de schilder een bezoek in 1981. Marie-Jo
publiceert haar dichtbundel Instants in 1984 waarvan Roger de kaft illustreert.

Op 24 maart 1985 sterft Roger Gobron te Brugge en laat meer dan drie duizend werken na. Jean-Noël
en zijn moeder stichten de vereniging Alcyon Film, opgedragen ter nagedachtenis van de schilder. In



1987 beëindigt Jean-Noël Gobron de documentaire Portrait de mon père, aquarelliste. De film sleept
verschillende prijzen in de wacht en wordt zowel in binnen- als buitenland nog steeds vertoond.

DE CATALOGUS

De monografie Roger Gobron, opgedragen aan zijn vrouw Marie-Jo Gobron, die tevens instond voor het
samenstellen van de catalogus, werd uitgegeven in 1999, door de vereniging Alcyon Film, naar
aanleiding van de honderste geboortedag van de schilder. Dit boek heeft tot doel Gobron’s uitzonderlijk
oeuvre te verdedigen en beter te leren kennen. De monografie, geschreven door een collectief van drie
auteurs in verschillende talen : Nilufar Ashtari in het Engels, Jan Florizoone in het Nederlands en Anne-
Michèle Hamesse in het Frans, legt het leven en het werk van de aquarellist uiteen.
Het boek, telt 390 illustraties, waarvan 180 in kleur. ISBN 90-805030-1-0
Deze uitzonderlijke publicatie wordt verkocht aan de prijs van 50 euros.

DE  FILM

« Portrait de mon père aquarelliste »
Documentaire van Jean-Noël Gobron, 1987, Alcyon Film
Formaat : 16 mm. Kleur - Duur : 36 minuten

Grote prijs van de Minister van het Waals Gewest / Festival Media 10-10 / Namen
Sabam-Prijs : Competitie van de Beste Kortfilm / Filmfestival van Brussel
Prijs van de Beste Reportage : Internationaal Filmfestival / Bergen
Speciale Vermelding van de jury : Festival van de Kortfilm / Rijsel

«De Belgen bepalen het belang van de kunstschilders volgens de prijs van hun werken», schreef
Baudelaire in 1864. Sindsdien is er weinig veranderd.
Ten aanzien van een quasi totale ‘officiële’ onverschilligheid schilderde mijn vader zijn aquarellen. Een
anekdote: op een dag verpakt hij een schilderij ten einde deel te nemen aan een belangrijke wedstrijd.
Na de manifestatie gaat hij het schilderij terug ophalen in de hoofdstad; bij nader onderzoek, blijkt dat
het schilderij zelfs niet uit de verpakking werd gehaald. Ik heb deze film voornamelijk gemaakt om mijn
vader’s werk te verdedigen en beter te laten kennen. Ik heb tevens hulde willen brengen aan deze man,
eenvoudig en humaan van aard, die zijn hele leven heeft gewijd aan de aquarelkunst.
De realisatie en het schrijven van de film was een gelegenheid mijn vader beter te leren kennen en te
begrijpen. Maar dit werk heeft me tevens naar een meer opmerkzamere zelfbeschouwing gedreven ;
door het snuffelen in het  leven van mijn ouders heb ik, bij wijze van spreken, m’n eigen bestaan
herontdekt.

Jean-Noël Gobron

De film is beschikbaar op VHS cassette, prijs: 15 euro, alsook op DVD, prijs: 20 euro.

De film zal tevens op de televisie worden uitgezonden :
- op RTBF 2, maandag 5 juli 2004, rond 11.25 u.
- op RTBF 2, dinsdag 6 juli 2004, rond 16.15 u.
- op RTBF 2, woensdag 7 juli 2004, rond 14.25 u.
- op RTBF 2, donderdag 8 juli 2004, rond 10.30 u. en 15.20 u.
- op RTBF 2, nacht van zaterdag 10 tot zondag 11 juli in een lus tot de volgende morgen (van

01.00 u. tot omstreeks 07.00 u.).

- en op TV Lux (regionale televisie van de provincie Luxemburg), zondag 30 juli 2004, omstreeks
18.20 u. (met heruitzending van het programma, in een lus, tot maandag 31 juli 2004 tot 18 u.)


