
StripS  
uit het Louvre

Een tentoonstelling van het 
Belgisch Stripcentrum met de 
uitzonderlijke medewerking 
van het Louvre

25 februari J 11 september 2022
STRIPMUSEUM    Zandstraat 20  1000 Brussel

©
 C

hr
is

ti
a

n 
D

ur
ie

ux

PERSDOSSIER



H et BSC nodigt bezoekers uit om het Louvre 
Museum te ontdekken door de ogen van twintig 
stripauteurs. Door elk van hun universums te 

belichten en de behandelde thema’s te verkennen, toont 
de tentoonstelling Strips uit het Louvre hoe zij zich door 
deze hoge culturele plaats en de aanwezige werken 
hebben laten inspireren om originele verhalen te bedenken 
en hun gedachten over kunst en creatie te delen.

Georganiseerd in samenwerking met het Louvre 
Museum en de uitgeverij Futuropolis, presenteert 
de tentoonstelling een redactionele collectie die 
de auteurs van de Negende Kunst de gelegenheid 
geeft zich deze emblematische plaats toe te 
eigenen en de confrontatie aan te gaan met de 
werken om een originele grafische interpretatie te 
geven die in een album wordt uitgegeven.
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Le Chien qui 
louche 
© E.Davodeau/
Futuropolis/Musée du 
Louvre Éditions, 2013

La Traversée 
du Louvre 
© D .Prudhomme/
Futuropolis/Musée du 
Louvre Éditions, 2012
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  “De mens doorkruist 
bossen vol symbolen

 Die hem aankijken 
met vertrouwde 
blikken”
Charles Baudelaire, « Correspondances », De bloemen van het kwaad

S inds 2005 nodigt het Louvre museum de 
9e kunst en zijn scheppers uit om in dialoog 
te treden met zijn collecties, zijn ruimtes en 

zijn geschiedenis. Een duurzame band tussen de 
“klassieke”, academische, officiële kunstwereld 
van het Louvre en de levende wereld van het 
stripverhaal is in de loop van de opeenvolgende 
publicaties geweven en ontwikkeld, waarmee 
de eerste ambitie van deze collectie is vervuld 
en het museum is verankerd in het leven van de 
hedendaagse samenleving.

De rijkdom en verscheidenheid van de collecties 
van het museum vinden een nieuwe weerklank 
in dit project. Deze tweede ambitie kon alleen 
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mettertijd worden verwezenlijkt, titel na titel. Het is 
dan ook niet meer dan normaal dat deze collectie, 
twintig titels later, haar plaats vindt in Brussel, in het 
BSC, een toonaangevend centrum in Europa voor de 
promotie en valorisatie van het stripverhaal.

Dit nieuwe en stimulerende partnerschap tussen 
de twee instellingen stelt ons in staat het met trots 
verrichte werk te presenteren, hulde te brengen 
aan de kunstenaars die aan dit project hebben 
deelgenomen, en nieuwe projecten te overwegen.  

Wij hopen dat u de verscheidenheid van stijlen, 
de expressieve rijkdom en de verscheidenheid van 
werelden zult waarderen, voorgesteld door de 
kunstenaars van de 9e kunst, wier creaties als een 
spiegel, een weerspiegeling van die van het Louvre 
fungeren. Van Europa tot Azië, van Frans-Belgische 
strips tot manga, nodigen wij u uit op een reis 
tussen kunsten, genres en tijdperken, hernieuwde 
overeenkomsten tussen verschillende artistieke 
uitingen.

Fabrice Douar
Hoofd van de stripredactie, DMPC, Uitgeversdienst, 
Louvre Museum
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S inds 2005 is de collectie die door het Louvre 
Museum en Futuropolis is ontwikkeld, een 
referentie geworden in de wereld van strips, 

manga en musea.

Door de auteurs van stripverhalen carte blanche 
te geven, heeft de collectie een dialoog tot stand 
gebracht tussen de werken, de collecties van het 
Louvre en de hedendaagse zienswijze van de 
kunstenaars.

De collectie is geëxporteerd naar Azië, waar zij 
werd tentoongesteld in de grootste musea voor 
hedendaagse kunst in Tapei en Tokio. Enkele van 
de beroemdste mangaka’s, zoals Naoki Urasawa 
of wijlen Jirô Taniguchi, hebben originele werken 
gemaakt, net als Nicolas de Crécy, Enki Bilal of 
Bernar Yslaire.

Voor de eerste keer in Europa organiseert 
het Belgisch Stripcentrum een exhaustieve 
retrospectieve van deze unieke collectie, die u 
de diversiteit en de rijkdom van de stijlen van 
de tentoongestelde kunstenaars over bijna 
10.000 jaar kunstgeschiedenis zal laten ontdekken! 

Geniet van uw bezoek!

Sébastien Gnaedig   
Hoofdredacteur van de uitgeverij Futuropolis

Een unieke 
brug tussen 
de kunsten

L’Île Louvre 
© F.Chavouet/
Futuropolis/Musée du 
Louvre Éditions, 2015
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Twintig 
auteurs en bijna 
150 werken  
zijn samengebracht om bezoekers een meeslepende 
reis te bieden in hun wereld, onderbroken door drie 
hoofdthema’s. Deze gaan over de manier waarop 
de auteurs de geschiedenis van het museum en zijn 
verzamelingen herbeleven, hoe zij het dagelijks leven 
herscheppen en het publiek observeren, en tenslotte 
hoe zij poëtische expressie gebruiken om de werken 
te verrijken.

Net als de rijkdom van de collecties van het 
Louvre weerspiegelen hun krachtige werken de 
diversiteit van stijlen en percepties, maar ook een 
gevoelige benadering van kunst, haar functie en de 
universaliteit van haar taal.
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Hirohiko Araki,  
Charles Berbérian,  

Enki Bilal, Florent Chavouet, 
Nicolas De Crécy,  

Philippe Dupuy,  
Christian Durieux,  
Étienne Davodeau,  

Christian Lax,  
Stéphane Levallois,  

Éric Liberge, Li Chi Tak, 
Marc-Antoine Mathieu, 

Taiyô Matsumoto,  
Minetaro Mochizuki,  

David Prudhomme,  
Jirô Taniguchi, Naoki 

Urasawa, Bernar Yslaire  
et Judith Vanistendael



De grootsheid van dit uitzonderlijke museum blijkt uit de schatten die 
vaak door auteurs zijn gereproduceerd, zoals de Monna Lisa of de 
Overwinning van Samothraki, en uit de vermaarde ruimten, waarvan 
de Grande Galerie en de Pyramide de symbolen zijn.

De 9e kunst is het 
Louvre binnengegaan.

Mary-Lisa 
© Li Chi Tak, 2021
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Un enchantement
 © C.Durieux/Futuropolis/ 

Musée du Louvre Éditions, 2011

Une maternité rouge 
© C.Lax/Futuropolis/ 
Musée du Louvre Éditions, 2019
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Période Glaciaire
© N. de Crécy/Futuropolis/ 
Musée du Louvre Éditions, 
2005

Nicolas de Crécy heeft de collectie in 2005 ingewijd met Période 
Glaciaire, waarin hij het Louvre projecteert in een onbestemde 
toekomst. De auteur stelt de keten van archeologische kennis en de 
waarde die wij hechten aan voorwerpen uit het verleden ter discussie.

De auteurs geven ons een persoonlijke visie, een gevoelige verbeelding 
die ons een andere kijk geeft op de schepping en op de verscheidenheid 
van diensten en beroepen die aan museumactiviteiten gewijd zijn.

Mannen en vrouwen in 
dienst van de kunst 
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De krochten 
van het Vourlé 
© M-A.Mathieu/
Futuropolis/ 
Musée du Louvre 
Éditions, 2006

De hemel boven het Louvre (2009), geschreven door Jean-Claude 
Carrière (scenario) en Yslaire (tekening), herleeft de geschiedenis 
van het Louvre bij de opening voor het publiek in 1793 en belicht de 
vragen van een tijdperk over de rol van de Kunst.

Met Rohan au Louvre (2010) is Hirohiko Araki de eerste mangaka die 
heeft aanvaard om deel uit te maken van de stripcollectie van het 
Louvre.

In zijn album Frederick geeft Minetaro Mochizuki uiting aan zijn 
verhalende kracht en de elegantie van zijn grafiek.

In De krochten van het Vourlé (2006) nodigt Marc-Antoine Mathieu 
ons uit om de voor het publiek gesloten ruimten van het Louvre te 
ontdekken en zo onze maatschappij te bevragen over de functie van 
kunst en musea.
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In Aux heures impaires 
(2008) eert Éric Liberge 
het onthaal en 
bewakingspersoneel dat 
een fundamentele taak 
heeft bij de bescherming 
van de werken en het 
gebouw. Geïnitieerd door 
een voormalige bewaker 
belandt een jonge 
doofstomme stagiair 
in het hart van een 
ongelooflijk avontuur. 
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Un enchantement 
© C.Durieux/Futuropolis/ 

Musée du Louvre Éditions, 2011

In zijn album Un Enchantement 
(2011) kiest Christian Durieux 
ervoor om de relatie tussen 
kunst en macht aan te 
pakken onder de welwillende 
blik van een muze.

Aux heures impaires 
© E.Liberge/Futuropolis/ 
Musée du Louvre Éditions, 2008
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Les Fantômes du Louvre. 
Djeynaba/Salles Rouges 
© E.Bilal/Futuropolis/ 
Musée du Louvre Éditions, 2013

Le chien qui louche 
© E.Davodeau/Futuropolis/Musée 
du Louvre Éditions, 2013

Enki Bilal, een proteïsche 
kunstenaar, levert een 
sterke en originele versie 
af in Les Fantômes du 
Louvre (2012).

Le chien qui louche (2013). Samen met een bewaker werpt 
Étienne Davodeau een geamuseerde blik op het dagelijkse leven 
van het museum, de perceptie van de werken en de kwestie van hun 
verwerving binnen een nationale collectie.
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Moon of the Moon
 © Li Chi Tak/Futuropolis/Musée du 
Louvre Éditions, 2019

De Hongkongse auteur 
Li Chi Tak, die wordt 
beschouwd als een 
van de peetvaders 
van de onafhankelijke 
strips, brengt een ander 
perspectief naar de 
stripcollectie en levert in 
Moon of the Moon (2019) 
een filosofisch verhaal 
over kunst met een 
sciencefiction gevoel.

Une maternité rouge 
(2019) van Christian Lax, 
gebaseerd op een werk dat 
door een Dogon-meester 
werd gebeeldhouwd, is een 
verhaal doordrenkt van 
menselijkheid en herinnert 
ons aan de kwetsbaarheid 
van mensen en erfgoed.

Une maternité rouge 
© C.Lax/Futuropolis/Musée du Louvre 

Éditions, 2019
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Léonard2Vinci 
© S.Levallois/
Futuropolis/ 
Musée du Louvre 
Éditions, 2019

Les amants de Shamat (2021). Na de ontdekking van het standbeeld 
van Ebih-Il, nu-banda, besloot Charles Berbérian zijn verhaal rond 
dit personage op te bouwen en gaf hem de rol van verteller in het 
Gilgamesj-epos.

Stéphane Levallois heeft twee jaar gewerkt aan het verhaal van 
Leonard2Vinci (2019). Om zijn “ruimte-opera” te construeren heeft de 
auteur het geschilderde en getekende werk van de Renaissance-meester 
onderzocht, waaruit hij als uit een oneindig repertoire van vormen putte.
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Een museum is ook en vooral zijn bezoekers, die het tot leven brengen 
en verlevendigen.  Elke dag komt er een grote menigte mensen van 
alle nationaliteiten naar het museum. Wie zijn die bezoekers? Wat 
zoeken zij en wat houden zij over aan hun ontdekkingstocht ?

In de huid van 
een bezoeker

L’Île Louvre 
© F.Chavouet/Futuropolis/ 
Musée du Louvre Éditions, 
2015

Florent Chavouet nodigt ons uit om L’île Louvre (2015) te ontdekken, 
een uitzonderlijk gebied, “erfgoed van de eilanden van Frankrijk”. 
Hij vermenigvuldigt de verzamelde informatie door bezoekers te volgen 
of museummedewerkers te interviewen om de hectiek van de plaats te 
herscheppen.
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La Traversée  
du Louvre 
© D.Prudhomme/Futuropolis/ 
Musée du Louvre Éditions, 2012

La traversée du Louvre (2012). Voor David 
Prudhomme wordt elke bezoeker een 
verhaal op zich en de auteur loopt door 
de zalen en bekijkt de werken in interactie 
met het publiek zoals men een reusachtig 
stripboek zou lezen.
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Het Louvre, woonplaats 
van de muzen 

L’Art du 
chevalement 
© P.Dupuy/
Futuropolis/Musée du 
Louvre Éditions, 2013

Geïnspireerd door het Louvre-Lens museum, zetten Loo Hui Phang en 
Philippe Dupuy een verrassende dialoog op tussen de mijnwereld en 
de museumwereld in hun album L’Art du chevalement (2013).

Sommige kunstenaars hebben ervoor gekozen de evocatieve kracht 
van de werken, hun emotionele lading, centraal te stellen in hun 
verhaal en hebben sterke, poëtische verhalen getekend, tussen 
werkelijkheid en fantasie.

30 31
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De Wachters van 
het Louvre 
© J.Taniguchi/Futuropolis/
Musée du Louvre Éditions, 
2014

Met Les Chats du Louvre (2016-17) 
maakt Taiyô Matsumoto een 
dromerige en poëtische wandeling 
door het hart van het museum, 
waar hij de architectuur, de 
ruimtes en de kunstwerken belicht. 
Naast “passe-tableaux” roept de 
Japanse auteur de kracht van 
de kunst op en neemt ons in de 

schilderijen mee op een reis tussen 
werkelijkheid en fantasie.

“Een gezin. Een schilderij. Een 
mysterieus individu”, Mujirushi, le 
signe des rêves (2018) dompelt 
de lezer onmiddellijk onder in een 
sfeer van suspense en mysterie, 
kenmerkende tekenen van 
Naoki Urasawa’s kunst.

De reis tussen droom en werkelijkheid die de Japanse auteur 
Jiro Taniguchi in De Wachters van het Louvre (2014) voorstelt, 
speelt zich af aan de zijde van de geest van de plek die hem leidt, 
belichaamd door de Overwinning van Samothraki...
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Door het parcours en de leertijd van een beeldhouwer in het 
hart van de Cycladische beschaving te volgen, denkt Judith 
Vanistendael na over het begrip talent, de definitie van kunst en 
de rol ervan. Haar project is nog in volle gang, maar Judith deelt 
met ons de stadia van haar werk en de overwegingen die het 
teweegbrengt.

In de werkplaats van 
Judith Vanistendael

Atan de Kea 
© J.Vanistendael, 2021
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Een tentoonstelling van het Belgisch Stripcentrum

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
en Visit Brussels

In samenwerking met het Louvre Museum  
en de uitgeverij Futuropolis.

Algemene curator :  
Dominique de Font-Réaulx, Louvre museum 

Isabelle Debekker, CBBD

Tentoonstellingcurator :  
Fabrice Douar, Louvre museum - Mélanie Andrieu, CBBD

Scenografie : Alexandra Maringer

Affiche : Christian Durieux

Vertaling : Philotrans

Grafische vormgeving : Studio Saysouk

Vergroten illustraties : Sadocolor Duplimedia

Prints : Numéris’Art en Cousto

Omkadering : AP Frame

Technische coördinatie : Stéphane Regnier

Realisatie en montage :  
De teams van het BSC et de teams van Concepto

Franstalige persattaché :  
A Propos communication – Valérie Constant

Nederlandstalige persattaché : Tine Anthoni

Het Brussels Stripmuseum dankt alle auteurs en partners van 
dit project: het Louvre Museum, de uitgeverij Futuropolis en de 

Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais. Met dank aan hun 
teams voor hun essentiële medewerking en aan alle mensen die 

aan deze tentoonstelling hebben bijgedragen.

www.cbbd.be
www.louvre.fr

www.futuropolis.fr



Belgisch Stripcentrum 

Zandstraat 20 • 1000 Brussel (België)

Open van woensdag tot zondag, van 10u tot 18u 
 7 dagen op 7 tijdens de schoolvakanties

+32(0)2 219 19 80

www.stripmuseum.be - visit@stripmuseum.be (publiek)

www.stripmuseum.be/nl/pers  
Login : comics / Mot de passe : smurfs

Persinformatie (nl)
Tine Anthoni 
0486/54 61 01 
tine.anthoni@stripmuseum.be  


