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Съдбата на един художник с нейните 

чудеса, случайности и възможности, 

с преплитането на свобода и предо

пределение е съвършеният Символ на 

човешката история. Изложбата от 
творби на Франсоа Барон-Рьонуар и 

ретроспективната експозиция на 

неговия дядо Пол Рьонуар разкри

ват дълбоката логика, която напра

влява нашето съществуване. Извес
тен гравьор на своето време, прочут 

майстор на рисунката (дядото на 
Франсоа се радвал на рядката при

вилегия да има ключ от Операта, за 

да влиза там, когато пожелае, а и 

разполагал с ателие в този национа

лен паметник), Пол Рьонуар скрепя
вал с уверен молив арабеските и 

почивките на балерините и славата 

му била толкова голяма, че короно

вани глави го молели да увековечи 

образите им за потомството. Сетне 

дългото чистилище, което настъпва 

след отшумяването на преходното 

във всяка слава, го заличило от 

паметта на хората. Но ето че шестго

дишното момче, което с удивени очи 

следяло графичните приумици на го

лемия художник, на свой ред е стана

ло мъж. То е вървяло по стъпките на 

своя дядо с онази бретонска упори
тост, в която се чувствува полъхът на 

голямото естествено призвание. Във 

Висшето училище за декоративни 

изкуства Барон-Рьонуар сякаш 

ДЯДОТО И ВНУКЪТ 

случайно намира неоспоримо 

потвърждение за избраното попри
ще в лицето на някогашните учени

ци на своя дядо, станали на свой ред 
преподаватели - Льогьо, Брианшон, 
Дьоноайе и те именно му препреда

ват онези уроци, които една лип

сваща брънка в родословието би мог
ла да обрече на забрава. Така днес 
Барон-Рьонуар продължава търсе

нията, започнали преди един век. 

Всяка среща с живописта на Ба
рон-Рьонуар е за мен повод да се 

замисля над този факт. Картините са 

огледала на ирационалната логика, 

която направлява живота на всеки от 

нас. Защото какво биха представля

вали тези потенциални пейзажи, този 

вътрешен свят, тези стълкновения на 

багри и форми, тази властна енер

гия, въплътена в картина, ако духов

ното начало не направляваше ръката 

на тоя, който твори? Това, което ми 

дава Барон-Рьонуар, е едновремен

но лабиринтът на своята духовна спо-

собност да измисля и твори,кали

графската виртуозност, космиче

ското чувство, любовта към материя

та, и всеки път - като ни поканва да 

участвуваме в озарения миг на 

творчеството - той ни казва една 

основна истина: ние не сме случайни 

в тази вселена, не сме ефимерни 
сенки без начало и край, нито 

обикновена пяна върху ~OBЪPXHOCT-

тц на времето. Творчеството на 

Барон-Рьонуар със своя темп и 

своите ритми, с мелодичността си, 

със своята хармония в хаоса ни изди

га до онази висша съпричастност, 

благодарение на която знакът на 

абсолютното проблясва дори в 

котлите на дявола. 

Много философи напразно са тър

сили онтологически доказателства за 

съществуването на бог; по-добре 

биха сторили да поискат от худож

ниците едничките истини, които са 

достижими за нас - доказател

ството, че полетът на човешкия гений 

е в съзвучие с трансцендентността на 

битието. От творчеството на 

Барон-Рьонуар се излъчва тази 

истина, която превръща произвола в 

ред. Неговото изкуство, което на

ричат абстрактно, е, напротив, заре

дено със соковете на най-висш жи

вот. То е обусловено от логиката на 

силите, на дълбоките истини на ра

сата и потомството, на любовта и вя

рата; то ни учи, че ние не сме сами и 

че чрез нас говори дългата върво

лица на онези, които са поискали ние 

да бъдем на тоя свя!' и които ние 

трябва да удовлетворим. Живописта 

е живият знак на древното човечест

во и силата на неговото бъдеще. 

Андре ПАРИНО 



Б4РОН РЮН>f4Р 
MRON RENOU4RD 

Писмо до моята дъщеря за дванаде

сетия и рожден ден. 

И тъй, иди в Салона за първи път, 

отиди най-вече да видиш какво е 

нарисувал нашият приятел 

Барон-Рьонуар за наслада на всички 

ни, а и за твоя наслада. 

Пред прага на залата отвори очи и ги 

дръж отворени: спомни си за 

далечните пътувания, напрегни 

паметта на очите си, за да възкресят 

пред теб всички картини на света, 

които си съзерцавала от първите 

стъпки до съзнателната си възраст. 

После, поела този товар, затвори ги 

за МНГ, дай им отдих или по-скоро ги 

насочи към душата, от която извира 

покоят, както когато се подготвяш за 

скок във водата: защото трябва да 

излезеш от този свят, за да влезеш в 

твоя, там, където нищо и никой не 

може да те достигне, там, където 

живее онова, което си ти, и човекът, 

който си ти. 

Отначало ще се стъписаш като 

заслепена пред огромния неподви

жен калейдоскоп, който отказва да се 

подчинява на ръцете ти и около кой

то сама трябва да се завъртиш: го

лямото творчество не може да се 

обхване с едно-едничко дихание и 

трябва първо да го опознаеш. Извед

нъж някаква форма ще те увлече в 

собствения ти устрем и в нея ще съз

реш онова ефирно видение, което е 

съпровождало детските ти години; 

ще преживееш един нов полет, ще 
почувствуваш отново - но понесена 

от ритъм, различен от твоя, - смя

ната на тия мимолетни пейзажи, за 

които художникът е извлякъл най

доброто от себе си, запленен от ТЯХ-

ната ефимерна същност в лоното на 

неспирно движение. Остави се да те 

отведе от единия бряг на другия, 

следвай хода на ритъма и очите ти 

ще открият в него песента на мело

дия. 

Там има всичко: долини и върхове, 

локви и потоци, облаци и вятър, гори 

и поля, замъци от коприна и колиби 
от платно. Две по-ярки цветни петна, 

една по-светла средна линия - урва 

разделя два плана. Скокът е шеме

тен, но пътят продължава и скорост

та намалява, а петната, до преди мал

ко дълги, сега се скъсяват. Едва 

загатнати линии те повличат към ня

каква крива: дали това е началото на 

лабиринт или на сляпа улица? - Не, 

това е сблъсък, от който излизаш 

като замаяна. След пътя, който 

сякаш те е приканвал към сладостта 

на примирението, идва крещящо 

петно, плоскост насмолена хартия, 

чиято тъкан от груби ютени нишки 

прилича на навес сред ливада. Трябва 

да 'си поемеш дъх, после внимателно 

да го заобиколиш, да го отминеш или 

просто да го забравиш като злочес

тина, като болка, която трябва да се 

заличи от сърцето. 

Това дълго пътешествие ще ти раз-

крие тайната на твоите най

съкровени вълнения, канализирани и 

направени осезаеми от спирания и 

задължителни бродове; но всичко 

останало ти принадлежи, можеш да 

скиташ безцелно или да преминеш 

като мълния според настроението си, 

според душевното си състояние -
това е като безкрайна партитура 

върху начална тема, която можеш да 

преброждаш сто пъти и сто пъти да я 

изживяваш в цялата и пълнота, 

защото е завършена. Творбата е при

тулен&, но не и затворена хармония, с 

винаги открити пътищ&, но все пак 

определена в пространството от 

вълните на свое.:о трептение, което 

никога не затихва. 

lЦpихите, извити или прави, са заре

дени малко или много с багри; цве

тното петно се сърди на линията или 

пък се опира на нея, двете разго

варят и се редуват помежду си. 

Чистата форма се издължава или се 

скъсява като струйка дим или знаме, 

и с едно и също движение те притег

ля, издига те или изведнъж те запра

ща на земята. 

Така от привидната липса на форма 
се открояват всички елементи на 

един потенциален пейзаж или на 

духовен образ. Пътешествието на Ба

рон-Рьонуар е същото, което не дава 

мир на японските и китайските 

художници - то протича винаги на 

прага на четливостта, минава от вече 

видяното към още не съзерцаваното, 

през калиграфски игри и космически 

картини, неспирно люлеене между 

бъдеще и минало, блажен миг на 

начеващия творчески акт, открове

ние за нещо цяло, което виждаме ту 

отблизо, ту отдалеч в зависимост от 

това дали окото се спира на материя

та или на формата. 

Гост на природата и част от космо

са, ти ще почувствуваш там онова 

близко общение, което те свързва с 

Другото, с всичко, което не си ти; но 

в същото време ще откриеш и себе си 
като в портрет, защото, родена от ръ

ката на художник&, всяка земна твор

ба ни дава малко нещо от самите 

нас .... 
Вадим ЕЛИСЕЕВ 

Главен уредник на музея Чернуски 

..... 





БАРОН-РЪОНУАР 

Роден във Витре (деп. ил е Вилен) на 
19 април 1918 година 
Внук на художника-гравьор Пол Рьо
нуар 

Кавалер на ПО'lетния легион 

Кавалер на Националния орден за 

заслуга 

Кавалер на Ордена за изкуство и ли

тература 

Диплом от Висшето национално У'lи

лише за декоративни изкуства 

ОФlЩер от въздушните войски през 

войната 1939-1945 година 
Награда на град Венеция за 1948 го
дина 

Награда на Биеналето в Мантон от 

1957 годнна 
Награда "Оскар" за живопис на 
Международния фестивал на жи

вописта от 1972 годнна 
Награда на президента на републи

ката 

От 1949 г. y'lаствувал в над 80 само
стоятелни и колективни изложби във 

Франция и в '1ужбина - Женева, Да

лас, Токио, Мексико, Мюнхен, Мел

бърн, Лондон, Ню Йорк и други 
Неговите творби се намират в: На

ционалния музей за модерно изку

ство в Париж, Музея на град Париж, 

Националния музей за модерно 

изкуство в Токио, Музея в Рен, Му

зея в Кан сюр Мер, Музея Сеиджи 

Того в Токио 

От 1960 г. работи стенни декорации 
- мозайки, витражи, гоблени 

Президент на Френския национален 
съвет за nласти'lНИ изкуства 

Член на френската комисия за 

ЮНЕСКО 

Делегат на Франция на международ

ните' конгреси за nластИ'lНИ изку
ства: Ню Йорк- 1963, Токио - 1966, 
Варна - 1973, Багдад - 1974 и 1976 
(изп. комитет), Москва - 1975 (изп. 
комитет), София - 1977 (изп. коми
тет), Щутгарт - 1979 година 

ПО'lетен президент на АНАП (Меж
дународна асоциаЦНII за nласТИ'lНИ 

изкуства) 

КАТАЛОГ 

(творби от 1948 до 1980 година) 

1. Гондолиери. 1948. 0,81 х 1,з0 м 
2. Испанка. 1948. 0,40 х 0,80 м 
3. Див сюр Мер. 1949. 1,16 х 0,73 м 
4. Натюрморт с шеЗЛОНlи. 1952. 
1,72 х 0.97 м 
5. Натюрморт с вино. 1952. 
0,81 х 0.65 м 
6. Натюрморт в оранжево. 1953. 
0,85 х 0,85 м 
7. МаЛКШlт Трuaнон. 1956 
8. Нос Мартен. 1957. 0,81 х 0,65 м 
9. Платноходки. 1958. 0,46 х 0,з8 м 

10. Ведра утрин. Японски nеQзаж. 1959. 
1.00 х 1.00 м 
11. Празник на село. 1962. 
0.92 х 0,73 м 
12. Летен неделен ден . 1963. 
1,06 х 1,56 м 
13. Провансалски nОЛII. 1964. 
0.92 х 0,73 м 
14. Свири пиано, свириl 1965. 
2,00 х 0,60 м 
15. Южен nеQзаж. 1965. 1,00 х 0,81 м 
16. ФОQерверки в Мантон. 1965. 
0.92 х 0,73 м 
17. Натюрморт в бмо. 1965. 
1,00 х 0,81 м 
18. Каланк. 1965.1,00 х 0,81 м 
19. Огнена вмна. 1968. 1,50 х 1,50 м 
20. Генезис. 1972. 10.00 х 2.00 м 
21. Вr.здушен 60а. 1977. 4,50 х 2,75 м 
22. В облаците. 1977. 1,зо х 1,зо м 
23. ДалечНUllт север. 1978. 2,00 х 1,78 м 
24. БЛIIС&К 1. 1978.1,з0 х 1,зо м 
25. БляС&к П. 1978. 1,зо х 1,30 м 
26. Огънят. 1978. 1,30 х 1,30 м 
27. КомnозицШl (j кафяво. 1978. 
1,зо х 0,97 м 
28. Живопис. ХармонШI в кафяво. 
1978. о,зз х 0,24 м 
29. КомnозицUII 1. 1979. 2,00 х 2,00 м 
30. Комnозиция П. 1979. 2,00 х 2,00 м 
31. Пасторал. 2,75 х 2,25 м 

31. Фуга. 2,75 х 2,25 м 
33. Неподвижно .реме. 1,з0 х 1,з0 м 
34. Пr.тища. 0,60 х 0,60 м 
35. KOMno'''II/1UI • ро3080. 0,60 Х 0,60 м 
36. СиАа на .... mr.pa 7. 0,60 х 0,60 м 
37. ЖUlJOnuс. 0.з5 х 27 м 
38. Между небето и земята.1)0 х 1)0 м 
39. ЖиlJOnис. 1,16 х 0,89 м 
10 цитни снuмки-мозаQкu, .uтраж". 
1,06 х 0,85 м 
6 ак.ареАа. 0)5 х 0,46 м 
1 рисунка "Японски tJYKem". 1965. 
0,40 х 0,60 м 
1 г06лен "М&дрост" 
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Пол Рьонуар беше ярко самобитен 

художник, чийто стил е пълна проти

воположност на "големия жанр", на 

огромните конвенционални и акаде

мични композиции, които заемат 

толкова голямо място в официал

ното изкуство от края на 19 век. 
Той страстно обичаше живота във 

всичките му прояви, бързото движе

ние, израза на мимолетното... С 

винаги буден дух наблюдаваше 

внимателно и добросъвестно всеки

дневната действителност. С еднаква 

проницателност се взираше в хора

та, в животните, в тълпите, търсеше 

да улови съкровената правда на 

съшествата, като изумително бързо 

вникваше в психологията на своите 

модели. 

Благодарение на всичко това Пол 

Рьонуар беше съвършеният свидетел 

на своето време. Той илюстрираше 

злободневните политически съби
тия, големите процеси на епохата 

(аферата Драйфус, аферата Терем 
Юмбер), официалните празненства 
(Френско-руските тържества и 
стогодишнината на Лафайет), сцени 
от всекидневието във Франция и Ан

глия.. . На улицата, на публични 
събирания, на представления, на 

церемонии неговото любопитство бе

ше винаги нащрек и се отразяваше в 

многобройни скици от натура, из

ходен материал за детайлно разрабо
тени композиции. 

Големият талант на Рьонуар - това 

беше дарбата му бързо, сбито и 

синтетично да улавя движението, 

скрепявайки същественото; изчисте

ната му от всичко излишно линия 

обобщаваше- 'максимум описателни 

елементи в изумителни ракурси и 

ПОI1РЮ~Р 
В4UL RENOU4RD 
това придаваше на рисунките му 

удивителна жизненост. 

Тези бързо нахвърляни, трептящи от 

нерв записки често съдържаха нотка 

НlГ хумор, хумор, който понякога 

стигаше до язвителна сатира, но 

винаги се различаваше от тръп

чивия, остър тон в гравюрите на 

Домие. 

Без съмнение Рьонуар е работил и 
живопис .... Но славата си той дължи 
преди всичко на своя талант като 

рисувач, на едновременно синте

тичното си и ярко виждане, на чудес

ното си умение да използува бялото 

и черното - все качества, които му 

отреждат място сред най-добрите 

майстори на рисунката от края на 19 
и началото на 20 век, редом с един 
Стайнлен например. 

Мартин ТИСИЕР дЬО МАЛРЕ 

Уредник на двореца и музеите в Блоа 

Пол Рьонуар, живописец и график, е 

роден през 1845 г. и умира през 1924 
година. Цялото творчество на този 

художник, тясно свързан със своето 

време, е живо отражение на видяни 

неща, вярна и проникновена илю

страция на преживени мигове. 

Рисунките и гравюрите, събрани в 
настоящата експозиция, са взети от 

едно необикновено богато творче

ство, чието място във времето е 

уместно да определим. Краят на 19 и 
началото на 20 век е период във Фран
ция, когато в изобразителното изку

ство израстват изключителни талан

ти. Сякаш нищо не е било в състоя

ние да спре разцвета на живописта в 

това огнище, направило франция 

център на изкуството, Ч'ието излъчва

не е обхванало целия . съвременен за
паден свят. 

Твърде лесно е, както често се прави, 

да съсредоточим възхищението си 

върху група художници, които 

обикновено се смятат за беспорните 
проводници н-а една своеобразна 
революция в живописта. Но ако 

искаме да разберем зараждането на 

еволюцията, която е довела до изо

бразителното творчество на днеш

ното време, ние трябва да изслед

ваме внимателно в продължение на 

еднн период, особено богат на талан

ти, произведенията, които образуват 

веригата, от гледна точка на стреме

жа за възвръщане К'Ьм природата и 

на всички аспекти на т.нар. 

"импресионистична" тенденция, а 

тези разнообразни аспекти са само 

средствата на едно изкуство, чиято 

главна цел е да избегне правилата на 
упадъчния академизъм, за да се 

приближи колкото се може по-nлът-



но до природата и до непосредстве

ното предаване на еМОЦИJlТа, поро

дена от сюжета. 

Както изглежда, рисунката е била 
високо ценено изразно средство за 

най-големите майстори като Сьора и 

Тулуз-Лотрек, Одилон Рьодон и Де

га. Но успоредно със същинската 

живопис цели поколения рисувачи 

създават творби от висок порядък. 

Сред това множество художници 

Пол Рьонуар се откроява с крайно 

индивидуалното си творчество. 

При това не бива да се забравя голя
мата роля, която са играли по оно

ва време художниците в областта на 

изображението, предназначено за 

размножаване и разпространение. 

Механичната фотографска ре

ПрОДУКЦИЯ още не е родена и худож

ниците, както и през миналите столе

тия, все още се радват на привиле

гията да създават произведения, 

репродуцирани като литографии или 

гравюри на дърво и мед. Оттук и го

лямото развитие на гравираните 

плочи, някои от които имат стой

ност на първоразредни художе

ствени произведения. 

От друга страна, вестниците и печат

ните издания получават извънредно 

широко разпространение, което 

открива огромно поле пред илю

'страцията. Именно тук талантът на 

Пол Рьонуар е призван да извърши 

чудеса, талант, който му спечелва 

уважението на неговите събратя и на 

тогавашните критици. 

Причината за това е, че е нужно 

наистина много голямо майстор

ство, за да се скрепява животът от 

натура и да се възпроизвеждат 

злободневните събития, към които 

публиката проивива все по-голям 

иитерес. 

Пол Рьонуар обладава именно този 

изключителен дар да изобразява жи
вите същества от натура в своите 

рисунки, едновременно бързи, изра

зителни, ярки и трептящи от живот. 

В тази експозиция можем да се уди

вим на някои скици, надхвърляни с 

нерв пред самия мотив, уловили 

непосредствено пози и жестове, но 

можем и да се възхитим на качества

та на големите композиции, гъмжа

щи от Т'ЫlПИ персонажи. 

Талантлив рисувач и гравьор, Пол 

Рьонуар е също и обаятелен 
репортьор на своята епоха. 

Началното си обучение той получава 

в ателието на художника Пилс, кой

то толкова високо оценява качест

вата му, че през 1884 г. го взема за 

помощник при изпълнението на 

големите декорации, възложени му в 

сградата на Операта, която по това 

време се строи от архитекта Гарние. 
Людовик Алеви, който тогава е срещ

нал младия Рьонуар в разгара на 

работата, го описва по следния 

начин: "Над черна, много черна ... и 
много гъста, чорлава брада две мал

ки търсещи, остри, проницателни 

очи; над тези очи - необикновена 

гора от коси, още по-черни и по-гъс

ти от брадата и мустаците. Този 

дребен човек с голяма коса и брада 
тъкмо се бореше с някакъв тигър ... " 
Пол Рьонуар обаче твърде скоро се 

отдалечава от голямата композиция, 

работена по условни правила. При

влича го рисунката, плод на наблю
дение на натурата; така той се приоб
щава към новото течение сред худож

НlЩите, които се насочват все по-

определено към т.нар. "живо 

изкуство". 

Животът и атмосферата в Операта, 
които той опознава отблизо, го 

вдъхновяват. Увлича го изобразя
ването на балета. В Операта той се 

чувствува като у дома си, посещава я 

най-редовно в продължение на 

осемнадесет години, трупа скици и 

наброски в класовете по балет, в 
балетното фоайе, зад кулисите. 

"Жестове на балерини, незабелязано 
уловени пози, изражения, скрепени 

като моментални сНИМКИ - пише 

Валотер, - защото ако окото на Рьо
нуар обладава удивителна проница

телност, майсторството на молива 

му граничи с чудото." 

Този отзив ясно показва колко 

високо е ценен талантът му. Оттук

нататък започват успехите. Той 

става известен не само във Франция, 

но и в чужбина. Канят го да 

изобразява актуални сцени в серии 

от рисувани композиции по време на 

церемонии големи официални тър

жества. 

Той е майстор и в пор'rретуването на 

видни личности - крале, принцове и 

принцеси, посланици; неговият пор

трет на президента Лубе е също тъй 

прочут, както и знаменитите му ски

ци от процеса Драйфус и от други 

големи съдебни процеси на времето. 

С голямото си умение като рисувач 

Рьонуар създава документи, които 

днес имат голяма историческа стой

ност. С необцlcновена прецизност той 
предава детайлите по време на 

заседания на Камарата на депутати

те, както и спомена от големи съби

тия. 

По това време рисунките му се 



поместват в "Пари Илюстре", 

"Берлинер Цайтунг" , "Харпър' с 
Уикли" и др. Той става редовен 

сътрудник на "График" в Англия, за 

който изобразява сцени от всеки
дневието и злободневни събития с 

остър усет за живата действител

ност, напр. "Парад на конната гвар
дия" и "Елегантни дами в Двора". 
Неутолимото любопитство към жи
вота кара Пол Рьонуар охотно да 

предприема дълги пътувания. Той 

придружава една експедиция в 

Тунис, живее във Вашингтон, където 

наблюдава парламентарния живот на 
Съединените щати. Изпратен е дори 
със специална мисия в Япония, 

където голям брой негови творби се 

пазят в музея на Токио. 

Ръонуар обича да предава движе
нието на тълпите по време на- големи 

международни изложби. В същност 

всички сюжети го интересуват и 

неговото умение, бързината на 

изпълнението, съчетани с винаги 

будна и отзивчива чувствителност, 
му позволяват да преодолява 

всякакви трудности. 

Когато избухва войната през 1914 Г., 
той е дълбоко потресен. Войната му 
дава сюжети за рисунки, в които яр

кият реализъм е пропит с чувство на 

горест и тревога. 

Към края на живота си, вече прочут, 
ценен от всички, удостоен със 

званието Кавалер на Почетния леги
он, Пол Рьонуар се отдава с 
увлечение на преподавателска дей

ност в Националното училище за 

декоративни изкуства, за да учи 

младите си студенти на едно изку

ство, в което се е проявил тъй 

бляскаво. 

Рьонуар умира през 1924 година. 
Днес тленните му останки почиват 
там, където той се е родил. В Музея 

на Блоа се пази много голяма сбир
ка от негови рисунки. Неговите 

съграждани са му издигнали 

паметник в градския парк на брега на 

Лоара, а бюстът му, чието лице 
изразява строга благост, пази жив 

спомена за него сред младите поколе

ния. 

Жан БЕЗАНСНО 

РЬОНУАР ШАРЛ-ПОЛ 

Роден на 5 ноември 1845 г. в Кур 
Шеверни, Лоар и Шер 

Завършил Ху дожествената акаде

мия в Париж, ателие на Ж. Пилс 

Художник-гравьор 

Преподава в Националното 

училище за декоративни изкуства 

Кавалер на Почетния легион 

Член на Националното общество 
Носител на златни медали от Изло

жението 1889 и 1900 година 
Умира през 1924 година 
Произведения: Рисунки от живота в 

Париж, Изложението в Лиеж -
1905 година. Портрети на Рьонан, 

Казен, Пюви дьо Шаван, Шеврьол, 

Амброаз Тома, Емил Лубе. Сцени от 

"Проце!=а Юмбер", "Лондонския жи
вот", "Армията на спасението" . 
"Пансионерките в Лувър" - скица 
на жени-копистки в музея, поместе

на в "Л'Ар" през 1878 година. "Стра
стната седмица в Рим" - серия 

рисунки от 1890 година. "Тридесет 

офорта от Операта" - албум с 
предговор от Людвик Алеви, 75 сю
жета от процеса Зола-Драйфус 

(1894-1899 г.), 40 композиции от 
Световното изложение през 1900 г. -
албум. "Движения, жестове и изра
жения" - цикъл от 200 творби, суха 
игла, офорт и дlорворез. "Възпо
минание за тържествата по случай 

75-годишнината на независимостта 

на Белгия и Световното изложение в 

Лиеж" (1905 г.) - 80 композиции от 
Пол Рьонуар и 20 други от белгий
ски художници, подбрани от него. 

"Войната (1914-1918 г.)" - 30 медни 
гравюри. 
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