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Povzetek
V magistrski nalogi raziskujem motiv ženske v ilustracijah Aubreya Beardsleya, izdelanih za
vplivni angleški periodični časopis svojega časa, Rumeno knjigo (The Yellow Book). Zanimajo
me različni vplivi, ki so določali Beardsleyevo umetnost, umetniki in umetnostni tokovi, ki so
ga zaznamovali, in kako so ti, skupaj z družbenimi in osebnimi okoliščinami, izoblikovali
poseben tip ženske v Beardsleyevih ilustracijah. Kako se njegove upodobitve motiva ženske v
ilustracijah za Rumeno knjigo razlikujejo od žensk v ilustracijah za Arturjevo smrt (L'Morte d'
Arthur) iz leta 1892, Salomo (1984), Lizistrato (1896) in Ugrabitev kodra (The Rape of The
Lock) iz leta 1897? Katere so značilnosti tipične Beardsleyeve upodobitve ženske v Rumeni
knjigi in kakšni so vzroki zanje?

Abstract
In master's thesis, I explore the motif of a woman in the illustrations of Aubrey Beardsley, made
for the influential English periodical of the time, The Yellow Book. I am interested in the various
influences that determined Beardsley's art, the artists and the artistic currents that characterized
him, and how those, along with social and personal circumstances, formed a specific type of
woman in Beardsley's illustrations. How his rendering of motif of a woman in the illustrations
for The Yellow Book differs from women in the illustrations for Arthur's death (L'Morte
d’Arthur) from 1892, Salome (1984), Lyzistrata (1896) and The Rape of the Lock (1897)? What
are the characteristics of a typical Beardsley’s depiction of a woman in The Yellow Book and
what are the causes for them?
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Uvod, predstavitev hipoteze in metodologije
Pogled družbe na žensko, njeno telo in spolnost, neizogibno povezano z njo, se je skozi
zgodovino precej spreminjal; toda preskok, kakršnega je v zvezi s to tematiko družba izpeljala
na prelomu iz 19. v 20. stoletje, je vendarle izjemen, tako v svoji hitrosti kot tudi nenadnosti.
Gre za čas, ko se je ženska emancipacija začela aktivno oblikovati iz zametkov idej preteklih
stoletij, ko je med umetniki in erotičnimi navdušenci začela prosto krožiti nazorna pornografija,
povezana z razvojem in razmahom fotografske tehnike, ko se je zdelo, da se prestolnice Evrope,
na čelu s Parizom kot glavnim umetniškim središčem in glasnikom nove, brezkompromisne
generacije drznih umetnikov, končno zares osvobajajo omejenih pogledov na žensko, njeno
vlogo v družbi, telo in spolnost.
Trg umetnostnih del so preplavile nazorne japonske grafike, prikazujoč nesramežljive ljubimce
v ljubezenskih objemih; Gustave Courbet je že 1866 naslikal nazoren Izvor sveta (L'Origine du
monde), Pariz, katerega nočnemu življenju pa so vladale lepotice, kot sta bili Jane Avril in Cleo
de Merode, pa se je utapljal v nemirnem vzdušju spolne razbrzdanosti.
Druga evropska umetnostna središča so za francoskim zgledom stopala z bolj obotavljivimi
koraki. Razgaljanje spolnosti izven mitoloških okvirov je še vedno predstavljalo tabu, in mnogi
umetniki so se pri svojem upodabljanju eksplicitno seksualnih predstavitev žensk še vedno
skrivali za mnogokrat uporabljenimi imeni Danaje in Venere. Sigmund Freud je na Dunaju
preučeval žensko psiho in jo povezal s histerijo, in odmev tega novega pojma je ključno
zaznamoval tudi mnoge upodobitve žensk v dramatičnem obdobju art nouveauja, tako
obsedenega z erotiko.
Kadar ženska spolnost torej ni bila še vedno lažno zakrinkana pod tančico spodobnosti, ki jo je
omogočala mitološka interpretacija, je bila obremenjena z idejo zločestosti, zapeljevanja kakor
sredstva za dosego nepravične moči nad moškim in pohotnosti kakor živalske strasti, ki vodi
žensko. Wildova Saloma je bila tipičen primer ženske, kot je bila videna s strani mnogih
umetnikov art nouveauja; divja in neukročena femme fatale, ki na poti do svojih ciljev brez
pomislekov uničuje življenja. Markiz de Sade je v svojih delih Incest (1788) in Justine ali
nezgode kreposti (1791) že stoletje prej ponudil jasen pogled na ženske spolne želje, ki je
razkrival neizbrisno povezavo med spolnostjo in kaznijo, ki jo mora ženska pretrpeti kakor ceno
zanjo. Kljub splošnemu zgražanju javnosti so njegova dela zaradi svoje šokantnosti pritegnila
zdolgočasene množice ter vplivala na bralce tako v Franciji kot tudi drugod po Evropi.
5

To je bila umetnostna, kulturna in družbena dediščina, v kateri je začel ustvarjati mladi
ekstravagantni umetnik Aubrey Beardsley. Njegov opus je bil kljub prerani smrti pri starosti
petindvajsetih let izjemno bogat, Beardsleyeve ilustracije za Rumeno knjigo (The Yellow Book)
pa sestavljajo posebno zaokroženo zbirko, ki v sebi združuje najbolj tipične značilnosti
njegovega pogleda na ženske.
V svoji magistrski nalogi se bom osredotočila na raziskovanje skupnih značilnosti, ki
povezujejo njegove motive ženske v tej znani angleški literarni periodični publikaciji, ki je
narekovala literarno in umetniško dogajanje v Angliji 90. let 19. stoletja. Ilustracije bom
primerjala tudi z ostalim Beardsleyevim opusom ter poiskala vplive, ki so zaznamovali njegovo
ustvarjanje; zanimajo me tako notranji razlogi kot tudi zunanji vplivi, ki se skrivajo za
Beardsleyevim za njegovim upodabljanjem motiva ženske. Moja hipoteza je, da je Beardsley,
kljub temu, da je na nek način tipičen predstavnik duha svojega časa, vendarle razvil poseben
tip ženske, ki se v več ključnih podrobnostih jasno razlikuje od splošnega načina upodabljanja
žensk v njegovi sodobnosti in okolju. Ta tip bom v nalogi jasno zamejila, kot tudi značilnosti
in vzroke zanj. Pri tem svojem raziskovanju bom uporabljala kvalitativno in empirično metodo.
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Nastanek Rumene knjige (The Yellow Book) in prva številka (april
1984)
Jeseni leta 1892 je takrat komaj dvajsetletni Aubrey Vincent Beardsley (1872–1898),
vzhajajoča zvezda londonskega umetniškega sveta, od založnika J. M. Denta prejel naročilo za
ilustracijo Maloryjevega dela Arturjeva smrt (Le Morte d'Arthur). Naročilo je izpolnil po
osemnajstih mesecih trdega dela. 1
Beardsleya je pri risanju ilustracij za Arturjevo smrt jezilo, da nima dovolj svobode, ampak
mora zvesto slediti smernicam, ki sta jih predhodno že začrtala urednik in pisec besedila.
Njegova želja po bolj samosvojem umetniškem ustvarjanju je jasno vidna že v ilustracijah
slovite Salome Oscarja Wilda, ki je izšla leta 1894; delo je izzvalo splošno zgražanje ne le zaradi
pisateljevega drznega pristopa k svetopisemski zgodbi, temveč tudi zaradi sedemnajstih
Beardsleyevih ilustracij, ki so spremljale besedilo. Bile so divje, seksualne in izrisane v
nenavadnem dvodimenzionalnem slogu, polnem kontrastov, kar pa je bralce najbolj zmedlo, je
bilo to, da se je za nekatere izmed njih zdelo, da s samim besedilom sploh nimajo nobene zveze.2
Beardsleyeve ilustracije Salome so jasno nakazovale, da je imel že davno dovolj risanja po
naročilu. Želel je ustvarjati novo, svojstveno umetnost, pri kateri mu noben urednik ali pisatelj
ne bi mogel ukazovati, kaj in kako naj riše. Tako se je še pred izidom Salome, leta 1893, začela
oblikovati ideja za izid novega avantgardnega časopisa, v katerem bi imeli likovni umetniki
enakovreden položaj kakor pisci besedil in bi lahko objavljali svoja dela ločeno od tekstov.
Idejo za takšne vrste časopis je Beardsley Johnu Lanu (1854–1925), uredniku, s katerim je že
sodeloval pri ustvarjanju ilustracij za Salomo, predlagal skupaj z ameriškim piscem Henryjem
Harlandom (1861–1905). Beardsley naj bi bil umetniški urednik časopisa, Harland pa literarni,
in tako bi nova periodika enakovredno zastopala obe umetnosti. 3
Ideja se je rodila v krogu umetniških izobražencev tistega časa, med katerimi so bili med drugim
tudi umetniški kritik D. S. MacColl (1859–1948) ter slikarja Charles Conder (1868–1909) in
Walter Richard Sickert (1860–1942). Slednji je bil v prvih številkah Rumene knjige za

1
2

READE 1967, p. 16.
Alan CRAWFORD, s. v. Beardsley, Aubrey Vincent (1872–1898). Illustrator, Oxford Dictionary of National

Biography, Oxford 2004.. URL:
http://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-1821,
datum dostopa: 1. 11. 2018.
3
Loc. cit.
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Beardsleyem najbolj produktiven avtor ilustracij za novo publikacijo. Vsi so si želeli
predrugačiti rigidni založniški sistem in utreti bolj svobodno pot neobrzdanemu talentu in
kvalitetnim vsebinam, vključno z Lanom, katerega založba Bodley Head je v tistem času
izdajala predvsem poezijo.4
Rumena knjiga (The Yellow Book) se je v angleškem tisku prvič pojavila 16. aprila 1894,
izhajala pa je vse do leta 1897, ko je njenemu nastajanju na pot stopilo Harlandovo pešajoče
zdravje. Periodika, ki je v fokus svojega delovanja postavila literarna in likovna dela najvišje
kakovosti, ustvarjena s strani angleških sodobnikov, je že v samem začetku postala nosilec
umetniškega razvoja svojega časa.5 Tako Harland kot tudi Beardsley sta publikacijo v veliki
meri uporabljala tudi za objavljanje lastnih prispevkov; Beardsley je že v prvo številko vključil
kar štiri svoja dela, Harland pa kratko povest.
Publikacija je že s prvo številko zaorala ledino in pritegnila pozornost v izobraženih krogih,
tudi izven meja domovine. To sicer ni bila zasluga le kvalitetno izbrane vsebine, temveč tudi
skrbno premišljene in skorajda agresivne marketinške kampanje, zasnovane in izvajane s strani
Harlanda in Beardsleya. Z nenehno promocijo, pri kateri sta poudarjala predvsem literarne in
estetske vrline periodike v nastajanju, sta pritegnila pozornost bralcev še pred izidom; njima v
posmeh pa se je že na naslovnici prve številke znašla tiskarska napaka, ki je pričala o površnosti.
Mesec »April« je bil zapisan kar kakor »Aprtl«. V ponatisih je bila ta napaka popravljena, kar
je danes eden izmed jasnih znakov, po katerem lahko prepoznamo, ali številka pred nami spada
v prvo izdajo ali ne; drugi je odsotnost založnikovega oglasa na zadnji strani. 6
Urednika, ki sta bdela nad izdajo, sta bila John Lane in Elkin Mathews (1851–1921). Istočasno
je Rumena knjiga že doživela prvi natis tudi v drugi angleško govoreči velesili, ki je postajala
vedno bolj pomembna; založba Copeland and Day je v istem času, ko je prva številka izšla v
Londonu, poskrbela za izdajo tudi v Bostonu.7 Da bi zadovoljili potrebe javnosti, ki je kljub

McGRATH, The Yellow Book (ed. Mark Samuels Lasner), 1991. (URL:
http://www.victorianweb.org/decadence/yellowbook.html, dostop 1. 11. 2018.)
5
George WILLIAMSON, s. v. Aubrey Beardsley, The Catholic Encyclopedia, II, New York 1907. (URL:
http://www.newadvent.org/cathen/02363a.htm, datum dostopa: 26 7. 2018.)
6
Dennis DENISOFF – Lorraine KOOISTRA, Introduction to Volume 1 of The Yellow Book (april 1894), The
Yellow Nineties Online (ed. Dennis et Kooistra), 2011, p. 1. (URL: http://www.1890s.ca/PDFs/YBV1_Intro.pdf,
datum dostopa: 27. 10.2018.)
7
Loc. cit.
4
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vsesplošnemu kritiškemu blatenju hlepela po prvi številki nove periodike, je bila ta kar dvakrat
ponatisnjena.8
Za prvo številko je Beardsley izbral petnajst likovnih del z najrazličnejšimi motivi, ki so jih
izdelali med seboj slogovno zelo različni avtorji. Med njimi izstopa predvsem Sir Frederic
Leighton (1830–1896), predsednik Kraljeve akademije umetnosti; čeprav so predstavniki
estetskega in dekadentnega gibanja sicer nastopali proti uveljavljenim načelom Akademije, je
Leighton sam predstavljal most med že uveljavljeno umetnostjo in novimi pogledi. Podpiral je
moderne pristope in z objavo dveh svojih del v prvi številki tudi simbolično podprl mlade
umetnike in njihova prizadevanja, obenem pa periodiki skušal zagotoviti pozitivne in spoštljive
kritike. Strokovna javnost je poleg njegovega prispevka večinoma pozitivno ocenila tudi dela
Josepha Pennella (1857–1926), Charlesa Fursa (1868–1904) in Williama Rothensteina (1872–
1945); pod udarom negativnih opazk pa so se znašli Laurence Housman (1865–1959), Walter
Sickert in Beardsley sam. Zdi se, kakor da je slednji kot umetniški urednik pričakoval takšen
rezultat, saj je v prvi številki zbral resnično zelo različna dela zelo različnih avtorjev; risbe,
skice, študije, portrete, pokrajine, žanrske motive in ilustrativno umetnost, vključno s
platnicami knjig, in tako skušal preveriti odziv javnosti in kritikov na različne sloge in avtorje
del. Kot odgovorni za likovno podobo periodike je zasnoval tudi močno kontrastno prvo
naslovnico, ki s svojo vpadljivo rumeno in črno barvo ni požela navdušenja; s strani kritikov je
bila označena kakor dekadentna in namenjena temu, da pritegne množice. 9 Njena rumena barva
je namigovala tako na francosko tradicijo in romane kakor tudi na predviktorijansko dobo v
Angliji. 10

Stari in sodobni domači vplivi
V Rumeni knjigi je Beardsley objavljal moderna in provokativna dela, nabita z erotičnim
nabojem, ki je vznemirjal javnost. Elegantnost, preciznost in hladnost, ki so jo izžarevala dela,
je preprečevala, da bi bila ta označena za pornografska, vendar so kljub temu pritegnila precej
negativne pozornosti.11 Po poročanju virov naj bi Beardsley najraje delal ponoči v svoji sobi s

8

McGRATH 1991. (URL: http://www.victorianweb.org/decadence/yellowbook.html, dostop 1. 11. 2018.)
DENISOFF – KOOISTRA 2011, p. 2.
10
McGRATH 1991. (URL: http://www.victorianweb.org/decadence/yellowbook.html, dostop 1. 11. 2018.)
11
MASINI 1984, p. 65.
9
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črno pobarvanimi stenami, ovešenimi z japonskimi grafikami; njegov ekstravaganten način
življenja je pritegoval zanimanje množic prav tako kot njegova dela. 12
Beardsley se je v svojem ustvarjanju zgledoval po delih starejših umetnikov; vzore je iskal v
različnih obdobjih in geografskih prostorih. Navdih za svoje ustvarjanje je iskal tako pri
renesančnem slikarju Mantegni kakor tudi pri Crivelliju, prerafaelitu Burne-Jonesu in
japonskem slikarju Utamaru. 13 Ideal zapeljive lepotice z dolgimi temnimi lasmi, femme fatale,
ki se pogosto pojavlja v njegovih delih, obenem precej spominja na dela Jana Tooropa,
Georgesa de Feura in Gustava Klimta.14
Umetniki art nouveauja so se med iskanjem motivov žensk za svoja dela pogosto zatekali h
klasični mitologiji, saj se dejavne in samostojne boginje, kakor so Atena, Artemida in Afrodita,
ujemajo z idejo femme fatale, močne in samostojne ženske, ki se ne ustraši in ne uklanja željam
nobenega moškega, niti ga ne potrebuje ob sebi za svojo celovitost. Te boginje načeloma niso
bile posedovane s strani moških, ampak so si raje same določale usodo, zato so bile
nepredvidljive in neodvisne, predmet čaščenja, strahospoštovanja in poželenja. V grški
mitologiji so ženske oz. bitja ženskega spola zasedale najrazličnejše aktivne vloge in vplivne
položaje: bile so prerokinje, sirene, čarovnice, pošasti, bojevnice, svečenice, sfinge ali
gorgone.15
Beardsleyjevo navdušenje nad prerafaeliti se je v njem globoko zakoreninilo, še preden je imel
priložnost spoznati njihovega najvidnejšega predstavnika in prvega baroneta Kraljeve
akademije umetnosti, Edwarda Burna-Jonesa (1833–1898). 1883 se je Beardsleyeva družina
preselila iz Brightona v London zaradi službe, ki jo je tam dobil oče Vincent, vendar so bile
ekonomske okoliščine družine nezavidljive; Aubrey in Mabel sta tako prirejala recitale s
pianom in amaterske gledališke igre, da bi zaslužila dodaten denar.16 Mladenič je v tem času
užival sloves neke vrste čudežnega otroka; za mamine prijatelje je prelepo igral klavir in jim
risal karte in ilustracije v slogu Kate Greenaway. 17

12

Loc. cit.

RHEIMS 1971, p. 134.
14
MASINI 1984, p. 39.
15
WOOD 2000, p. 27.
16
KOSIK 2018. (URL: https://www.illustrationhistory.org/artists/aubrey-beardsley, datum dostopa: 30. 9. 2018.)
17
READE 1967, p. 14.
13
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Kljub temu so leta 1884 finančne okoliščine prisilile njuna starša, da sta otroka poslala živet k
prateti v Brighton, v katerem se je Aubrey pred dvanajstimi leti tudi rodil. 18 Selitev nazaj v
rodno mesto je predstavljala ključno točko v umetnostnem razvoju mladega umetnika. Teta
njune matere, Sarah Pitt, je v naslednjih štirih letih plačevala za Aubreyevo izobraževanje na
bližnji Brighton Grammar School, ki je predstavljala zadnjo točko na njegovi akademski poti.
Obenem je mesto ponujalo tudi široko paleto možnosti za umetnostni in duhovni razcvet
mladega učenca, saj je bil Brighton svetla izjema v še vedno precej konzervativni Angliji, ki se
je trmasto oklepala viktorijanske dobe.19
V začetku 19. stoletja je bila v Brightonu zgrajena nenavadna palača, v jeziku ljudi preprosto
imenovana kar Kupola; v svoji arhitekturni zasnovi je spominjala na turške mošeje. Še nekoliko
kasneje je mesto dobilo tudi Kraljevski paviljon, v katerem so se na enem mestu mešale
mavrske, tatarske, gotske in kitajske arhitekturne prvine. Aubrey je bil dobro seznanjen z obema
palačama, in prav mogoče je, da sta korenito vplivali na njegovo dojemanje umetnosti v
prihodnjih letih.20
S starejšo sestro Mabel, s katero sta bila že v najstniških letih tesna prijatelja, sta pogosto hodila
kar miljo daleč stran občudovat cerkvena stekla s prerafaelitskimi motivi. 21 Brat in sestra sta si
bila po letih zelo blizu; bila je le slabo leto dni starejša od njega, vendar bolj ekstrovertirana in
je imela v tem dvojcu pogosto vlogo vodje pri njunih odpravah. 22
Mladenič je že v tem času rad risal in je svoje sošolce in profesorje pogosto zabaval s
karikaturami. Predstojnik dijaškega doma A. W. King je v tem času izrazito podpiral tudi
njegove želje po literarnem udejstvovanju in mu je dovolil uporabo svoje lastne knjižnice.
Beardsley je kasneje v osebnem pismu priznal, da velik del svojega uspeha kot umetnik dolguje
Kingovi večletni podpori. Ta mu je kasneje, ko je Beardsley že živel v Londonu, pomagal do
objave ilustracije Hamleta z naslovom Hamlet patris manem sequitur na naslovnici revije The
Bee, katere urednik je bil. 23
King ga je tudi spodbujal k branju knjig, namenjenih starejšemu občinstvu, k pisanju in risanju.
Opogumljal ga je, naj se preizkuša v različnih motivih, skupaj z gledališkim mojstrom A. H.
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Paynom pa sta mladega nadarjenega učenca vključevala tudi v krajše gledališke predstave v
francoskem jeziku. Te predstave so bile vsaj deloma organizirane prav v korist dveh
posameznikov: Beardsleya in njegovega tedanjega prijatelja, Charlesa Blaka Cochrana (1872–
1951), ki je kasneje dosegel uspešno kariero v gledališču kot impresario.24
Leta 1888, ko je Aubrey končal šolo v Brightonu, se je njegova ožja družina spet ustalila skupaj
v Londonu. Najprej je tri mesece delal kot pomočnik arhitekta, kar mu je v kasnejši umetniški
karieri zelo koristilo pri risanju proporcionalno pravilno izrisanih arhitekturnih ozadij. 25 Čeprav
ta, kakor lahko vidimo pri ilustracijah za Rumeno knjigo, včasih še kako rad izpusti, so, kadar
upodobljena, vedno popolno izrisana.
Po tem kratkem obdobju dela na arhitekturnem področju se je Aubrey zaposlil v zavarovalniški
agenciji, ponoči pa je risal. Družinski prijatelj in vnet zbiralec umetniških del, oče Alfred
Gurney, je mladega umetnika spodbujal pri njegovem učenju in ga tudi povabil k sebi, da bi si
ogledal njegovo zbirko prerafaelitskih in renesančnih del. 26 Beardsleyu je duhamorno delo, tako
drugačno od umetnosti polnega življenja, kakršnega si je želel, močno načenjalo samopodobo;
zatekal se je v neke vrste snobizem, kakor da mu običajno uradniško življenje ne more uničiti
sicer bolj poduhovljene narave. Manično je skušal v svoje življenje vnesti nekaj kulture,
kadarkoli je lahko. Ure, sicer namenjene kosilu, je mladenič preživljal v bližnji knjigarni Jonesa
in Evansa na Queen Street v bližini sedeža svojega delodajalca, Guardian Life Insurance
Company, zvečer pa je, kadar je le lahko, odhajal na koncerte. V tem času se je rodila njegova
ljubezen do Wagnerjevih oper; skladatelj je bil eden izmed redkih Beardsleyevih sodobnikov,
ki jih je res cenil. 27
To je bil čas, ko sta se Aubrey in Mabel še bolj povezala v skupnih dejavnostih. V želji po
povečanju družinskega prihodka sta v prostem času doma prirejala dramske predstave, v katerih
sta imela vlogi scenaristov, režiserjev in igralcev. Mabel je kasneje postala uspešna poklicna
igralka, Aubreyu pa je gledališče v prihodnjih letih pomenilo le še vir navdiha za ilustracije.28
Brat in sestra sta v tem času prav tako začela skupaj obiskovati umetniške muzeje in zasebne
zbirke v Londonu, med ogledanimi pa so njega najbolj pritegnila prav prerafaelitska dela. 29
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Čeprav se je Beardsley oprijel praktičnega poklica zavarovalnega agenta, ker ni videl druge
možnosti za svoje preživljanje, je bil takšen način življenja kmalu prisiljen opustiti. Začeli so
se mu ponavljali vse hujši napadi jetike, ki so ga prisilili, da je pustil službo. V tem času je
veliko bral, predvsem v francoščini, in se posvečal tudi svojemu literarnemu ustvarjanju, ki se
je kasneje izkazalo za njegovo prvo vstopnico v življenje umetnika, ki si s svojimi stvaritvami
služi za preživetje. Njegova kratka zgodba Zgodba iz albuma izpovedi je bila objavljena v neki
reviji, kar mu je dalo nov zagon. Zdravje se mu je že leta 1891 izboljšalo, kar je nemudoma
izkoristil za ilustriranje del svojih najljubših pisateljev, dramatikov in pesnikov: Danteja,
Ibsena, Dumasa, Flauberta, Balzaca itd. V istem času je v Narodni galeriji odkril tudi dela
renesančnih slikarjev: Andree Mantegne, Sandra Botticellija, Carla Crivellija in Albrechta
Dürerja. Izmed teh je najbolj odločilen vtis nanj naredil Mantegna, katerega vplivi se poznajo
v njegovi umetnosti skozi njegovo celotno umetniško kariero. 30
Nekega dne leta 1891 je Aubrey v svojo torbo pospravil nekaj najboljših primerov svojega
dotedanjega dela in se skupaj z Mabel odpravil v Fulham, na obisk k največjemu prerafaelitu
svojega časa, Edwardu Burne-Jonesu. Najstnika sta na vratih zaprosila, ali si lahko ogledata
njegovo zbirko del, in bila vljudno odslovljena s strani umetnikovega služabnika. Vendar sta
imela neizmerno srečo; ko sta že odhajala, ju je na vratih ustavil kar sam Burne-Jones, ki ju je
povabil naprej. Po ogledu njegove zbirke mu je mladi Beardsley pokazal primere svojega dela
in starejši umetnik je bil navdušen. Izjavil je sledeči slavni stavek: »Le redko ali sploh nikoli
svetujem komurkoli, naj se loti umetnosti poklicno, vendar v vašem primeru ne morem storiti
ničesar drugega.«31
Kljub hvali je Beardsleyu iskreno povedal tudi, katere stvari mora pri svojem delu izboljšati;
očital mu je slabo poznavanje anatomije in zgradbe človeškega telesa, pa tudi nedodelano
upodabljanje prostora in nepoznavanje perspektive. Po njegovem nasvetu se je mladi umetnik
tako vpisal v večerni tečaj na Westminsterski umetnostni šoli. Kljub Burne-Jonesovovemu
pričakovanju, da se bo oprijel oljnega slikarstva, je ostal zvest svojim črno-belim
dvodimenzionalnim risbam. Včasih, vendar izjemoma je za poudarke na svojih perorisbah
uporabljal tudi akvarelne barve. Menil je, da oljnega slikarstva ne potrebuje, saj lahko z risbo
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izrazi prav vse, kar bi lahko tudi s slikanjem. Londonska Tate Gallery danes hrani dva njegova
poskusa ustvarjanja v oljni tehniki, ki pa sta videti kot neke vrste naslikani risbi. 32
Burne-Jones je ob prvem srečanju z Beardsleyem mislil, da so njegova dela le pripravljalne
skice, vendar jih je njihov avtor videl kot že dokončana. Zavedal se je, da je njegov čas zaradi
bolezni bolj omejen kakor čas drugih ljudi, zato se je pri svojem ustvarjanju načrtno usmeril v
dvodimenzionalne črno-bele ilustracije, ki niso zahtevale tako veliko časa. Pri svojem delu se
ni bal uporabljati tehnologije, saj se je zavedal, da mu ta lahko olajša tako proces ustvarjanja
kot tudi distribuiranja svojih del. 33
Hitrost, s katero je delal, verjetno tudi zaradi zavedanja prihajajoče prerane smrti, je jasno
izražena že v načinu, na katerega je leta 1892 izpolnil svoje prvo veliko naročilo, ilustriranje
knjige Thomasa Maloryja Arturjeva smrt (Morte d'Arthur) iz 15. stoletja. Naročilo, ki mu je
omogočilo, da je končno povsem zapustil službo v zavarovalnici, je na njegovo mizo priletelo
bolj po naključju kakor kako drugače. Beardsley je pogosto zahajal v knjigarno Fredericka
Evansa, ki je tako poznal njegovo delo. Znani londonski založnik J. M. Dent je Evansu zaupal,
da potrebuje ilustratorja za veliko naročilo, ilustrirano izdajo Maloryjeve zgodbe v
srednjeveškem slogu Williama Morrisa. Šlo je za dokaj eksperimentalen projekt, saj je Dent
želel s pomočjo strojne reprodukcije ustvariti podoben učinek, kakor so ga izdaje založbe
Kelmscott Press dosegale s pomočjo ročnega graviranja lesa. Za to je nujno potreboval drznega
in zelo sposobnega umetnika.34
Beardsley je tako v dveh letih v rekordnem času za delo izdelal 20 celostranskih in okrog 500
manjših ilustracij, vinjet in okrašenih inicialk, pri katerih se je zgledoval po formatu
srednjeveške književne ilustracije in naivnem in ornamentiranem dekorativnem upodabljanju
prerafaelitov. Že v tem prvem velikem delu lahko vidimo vplive Jamesa Abbotta McNeilla
Whistlerja (1834–1903) in Burne-Jonesa.35
William Morris ni bil navdušen nad Beardsleyevim delom in je nekaj časa celo napovedoval
tožbo proti Beardsleyu, saj je menil, da je ta v ilustracijah za Arturjevo smrt parodiral njegov
slog. Beardsley je o njegovem obsojanju napisal sledeče: »William Morris me je preklel, ker
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naj bi ga posnemal. Resnica pa je preprosto ta, da on posnema stare vzore, moje delo pa je sveže
in izvirno.«36
Aprila 1893 je izšla prva številka revije Studio, za katero je Beardsley izdelal naslovnico. V njej
je izšel tudi članek o njem in njegovem delu, ki ga je napisal Joseph Pennell, in med drugimi
Beardsleyevimi deli tudi reprodukcija ilustracije Poljubila sem tvoje ustnice, Johanaan (J'ai
Baisé Ta Bouche Iokanaan), ki jo je izdelal za Wildovo Salomo. Sodelovanje med Wildom in
Beardsleyem je sicer omogočil prav skupni znanec in prijatelj Burne-Jones, ki je umetnika
seznanil med sabo. Pisatelj je bil nad risbo, ki je bila sicer izdelana za francosko verzijo knjige,
napisane posebej za igralko Sarah Bernhardt, tako navdušen, da je Beardsleya prosil, da v celoti
ilustrira angleško različico. Ta je izšla leta 1894 in Beardsleyu čez noč prinesla
prepoznavnost.37

Vzhodni vplivi
Ena izmed pomembnejših značilnosti sloga art nouveau je bila želja po osvoboditvi estetskih
in dekorativnih elementov nujnosti pomena. Predstavniki tega sloga so verjeli, da je lahko
lepota neke stvari dovolj velik razlog za njeno upodobitev, in da ni treba, da za vsako podobo
tiči pomen; in na podoben način so izpod diktature naracije osvobodili tudi erotične motive, ki
jih niso več skušali vsepovprek skrivati za imeni grških in rimskih boginj ter mitoloških
junakinj, kakor so to delali njihovi predhodniki. Veliko vlogo pri osvoboditvi golega ženskega
telesa in njegovega samostojnega prenašanja na platno, zdaj v vlogi neodvisnega objekta moči
in poželenja, je imela tudi vzhodnjaška umetnost, ki se je začela v velikih valovih stekati na
Zahod, predvsem v Francijo in Veliko Britanijo.
V Evropi, predvsem v Parizu, so se v velikem številu zbirale slonokoščene rezbarije netsuke in
lesene shunge; prikazovale so tesno zaprt svet gejš in Yoshiware, predela Eda, ki so ga
napolnjevali dobro obiskovani bordeli, vladala pa so mu posebna tradicionalna pravila
obnašanja in stari običaji. Ta odmaknjen svet orientalske erotike je ponujal eksotične nove
motive, umetnost, ki je v Evropo prihajala z vzhoda, pa je spolnost prikazovala brez
kakršnegakoli sramu in izgovarjanja.38
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1862 se je v Parizu odprla trgovina Porte Chinoise, v kateri je bilo mogoče kupiti tudi izdelke
japonske umetnosti; to je prvi datum, za katerega lahko z dokumenti potrdimo obstoj japonskih
grafik v Franciji, od koder je navdušenje nad njimi zašlo tudi v Anglijo. 39
Eden izmed najbolj znanih virov orientalske umetnosti svojega časa je bil nemški trgovec z
umetninami Samuel Siegfried Bing (1838–1905), velik poznavalec na področju japonske
umetnosti. Leta 1888 je začel izdajati periodični časopis, imenovan Le Japon artistique, ki je
istočasno izhajal tudi v nemškem in angleškem jeziku in tako ponašal besedo o japonski
umetnosti izven meja države. 1890 je organiziral razstavo japonskih grafik v Šoli lepih
umetnosti (L'Ecole des Beaux Arts), na kateri je razstavil kar 763 japonskih lesorezov; te je
večinoma pridobil od svojih prijateljev v Parizu. 40
16. decembra 1895 je na ulici Provence št. 22 v Parizu pod imenom L'Art Nouveau odprl nove
galerijske prostore. Ime galerije naj bi obiskovalcem in javnosti oznanjalo, da se bo v njej
prodajala nova umetnost, korenito drugačna od tradicionalnih zadržanih del. Razstavljal je
imena najbolj znanih umetnikov svojega časa, vse od grafik Beardsleya in Walterja Crana
(1845–1915) pa do kipov Augusta Rodina (1840–1917) ter impresionističnih slik Jacoba
Camilla Pisarra (1830–1903) in Jean-Baptista Armanda Guillaumina (1841–1927). Poleg del
Bingovih sodobnikov so mesto v novi umetniški instituciji našla tudi mnoga dela vzhodnjaške
umetnosti. 41
Razmerje, ki ga je imel Vincent Van Gogh (1853–1890) z Agostino Sagatori, lastnico kavarne
Le Tambourin in Degasovim modelom, mu je omogočilo, da je v njej leta 1887 pripravil
razstavo japonskih lesorezov.42 Te je sicer pridobil kar od Siegfrieda Binga. Razstava je pustila
globok vtis, še posebej na Émila Henrija Bernarda (1868–1941), ki je kasneje poleg Van Gogha
postal eden izmed najpomembnejših slikarjev svojega časa, ki so v svoje delo uvajali japonske
prvine.43
Eden izmed najbolj zaslužnih za vnašanje japonskih zgledov iz Francije v Veliko Britanijo pa
je James Abbott McNeill Whistler, britanski umetnik ameriškega porekla. Poleg Beardsleya je
bil eden izmed najbolj ključnih predstavnikov novega umetnostnega toka v Veliki Britaniji,
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med svojim študijskim bivanjem v francoski prestolnici, kjer se je med drugim družil tudi z
impresionisti, pa se je navdušil nad shungami Hokusaija in Utamara. Ko se je po študiju vrnil
v Anglijo, je s seboj prinesel japonske vplive. 44
Bil je prvi izmed velikih umetnikov, ki se je navdušil nad japonskimi mojstri. Leta 1864 je
naslikal delo Rožnata in srebrna: princesa iz dežele porcelana, ki je že vsebovala japonske
elemente, npr. v kimono oblečene figure. V svojih kasnejših delih je posvojil tudi načela
japonizma, značilnosti kompozicije in strukture.45
Frederick Richards Leyland (1831–1892) je leta 1876 Thomasu Jeckyllu (1827–1881) zaupal
dekoracijo sobe, ki naj bi vsebovala sliko Rožnata in srebrna: princesa iz dežele porcelana.
Soba naj bi služila hranjenju Leylandove bogate zbirke porcelana. Whistler je vztrajal, da je
potrebno preslikati dragocene ruske usnjene panele, katerih barva je bila v nasprotju z barvami
na Princesi iz porcelana. Tako je z lastnikovim dovoljenjem v njegovi odsotnosti preslikal vse
panele z modrimi in zlatimi pavi. Na koncu slikanja se je zavedel, da se rob razkošne perzijske
preproge ne ujema z celotno barvno shemo, ki je zdaj vladala v sobi, zato ga je preprosto
odrezal. Končni rezultat sobe je bil nekoliko kaotičen in pretiran, vendar je motiv pava postal
eden izmed virov navdiha za mladega Beardsleya. 46
Mladi umetnik si je šel sobo ogledal nekega dne s svojo sestro in na njem je pustila globok vtis,
vendar ga Whistlerjev slog ni popolnoma prepričal. Kasneje je šel obiskat tudi Burne-Jonesa,
katerega prerafaelitski slog je v njegovih delih iz tega obdobja, npr. v ilustracijah za Arturjevo
smrt (Le Morte d'Arthur) pustil močan vpliv. Morda je bil Burne-Jonesov vpliv na mladega
umetnika tako močan tudi zato, ker je bil v tistem času močna in že uveljavljena avtoriteta na
področju umetnosti. Ko mu je tako svetoval, naj se umetniškega ustvarjanja loti profesionalno,
je to za mladeniča pomenilo izjemen zagon in potrditev njegovega talenta. 47
Julius Meier Graefe (1867–1935), nemški trgovec z umetninami in ustanovitelj revije Pan, ki
se je ukvarjala z umetnostjo art nouveauja, je nekoč povedal, da je v Beardsleyevem domu
mogoče videti najboljše, pa tudi najbolj eksplicitne erotične japonske grafike v celotnem
Londonu.48
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Vplive iz Azije lahko v Beardsleyevem ustvarjanju danes prepoznamo tako v materialih kot
tudi v motivih in značilnostih njegovih del. Za risanje je rad uporabljal kitajsko črnilo, v
ilustracijah za Aristofonovo Lizistrato (1896) pa lahko vidimo upodobljene izjemno
poudarjene, povečane genitalije in tančice, značilne za shunge.49
Že leta 1892 se je Beardsley odpravil tudi v Pariz, kjer se je spoznal tudi s Henrijem de Toulouse
Lautrecom (1864–1901), s katerim sta se ujela tako v svojem veselju do obiskovanja nočnih
lokalov kakor tudi v slogu in motiviki. Slikar Pierre Puvis de Chevannes (1824–1898) ga je
svojim prijateljem, pariškim simbolistom, predstavil kot »mladega Angleža, ki ustvarja
presenetljive reči«. 50 Burne-Jones je bil v veliki meri odgovoren za ta izlet, saj je prav on
Beardsleyu dal pismo priporočila, s katerim se je ta, skupaj z vzorcem svojega dela, predstavil
Chevannesu in tako pridobil njegovo zaupanje.51
Beardsley se je za japonsko umetnost sicer navdušil še v času pred ustanovitvijo Rumene knjige;
to je predvsem jasno razvidno iz načina, na katerega je risal silhuete. Justus Brinkmann v svoji
knjigi Kunst und Handwork in Japan pravi, da okna, kakor jih poznamo mi, na Japonskem v
tistem času sploh niso obstajala. V svoje okenske okvirje so Japonci namesto steklenih površin
pritrjevali kar prosojen bel papir, pritrjen na les. Ko so stanovalci tako zvečer v sobah prižgali
luči, so si lahko mimoidoči sprehajalci na ulici brez težav ogledovali silhuete, ki so hodile
naokrog po bivališčih. Tovrstne podobe so skupaj z netsukami in shungami našle svojo pot v
zahodno umetnost, tudi v Beardsleyevo. Odlični primeri so npr. njegova upodobitev kraljice
Guinevre na Kako je kraljica Gvinevra postala nuna (How Queen Guenever made herself a
nun), Čarodej Virgilij (Virgilius the sorcerer) za Čudovito zgodovino čarodeja Virgilija iz Rima
(The Wonderful History of Virgilius The Sorcerer of Rome) ter avtoportret ter ilustracije za
Wildovo Salomo iz 1894.52
Njegove temne oz. črne silhuete na svetlem (pogosto popolnoma belem) ozadju so zaprte, ostro
začrtane in jasno definirane; to so vse značilnosti, ki jih lahko prepoznamo kot neposredno
posledico japonskih vplivov. Takšen natančno definiran način upodabljanja z jasnimi
konturami je sicer značilen za tehniko grafike, v kateri je tovrstna umetnost sicer nastajala. V
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Evropi je večina umetnikov to značilnost sicer prilagodila za potrebe oljnega slikanja,
Beardsley pa za risanje ilustracij s črnilom. 53

Vplivi impresionistov
Japonske grafike so močno vplivale tudi na najvidnejše predstavnike impresionistov. Claude
Monet je menda doma imel obsežno zbirko, ki je nastala v roku več kot enega desetletja, od
leta 1882 naprej pa je v njegovem delu mogoče jasno prepoznati vplive japonizma in Hokusaija.
Na Degasa je močno vplivala razstava japonske umetnosti iz leta 1883 pri Georgesu Petitu,
nekoliko mlajša umetnika Vincent van Gogh (1853–1890) in Paul Gauguin (1848–1903) pa sta
japonsko umetnost raziskovala nekaj let kasneje. Pri Gauguinu lahko japonske vplive vidimo
predvsem v kompoziciji in načinu postavljanja figur, pa tudi v delni odrezanosti njihovih
telesnih delov. Japonsko umetnost je celo vključil v svoje delo, npr. v Tihožitje z japonsko
grafiko (Still-life with a Japanese print) iz 1889.54
Morda največji privrženec japonizma med impresionisti pa je bil Gauguinov prijatelj van Gogh.
Z japonskimi grafikami se je prvič seznanil že v času svojega bivanja v Neuenu, v Antwerpnu
jih je pritrdil na svoje stene, v času svojega bivanja v Parizu pa je s pomočjo svojega brata Thea
začel graditi zbirko in z njo tudi priredil razstavo. Leta 1887 je naredil tudi tri kopije japonskih
grafik. 55
Zelo pomembna značilnost Bearsleyevega dela je tudi zanemarjanje oz. popolna odstranitev
sence. To je bil čas, ko so impresionisti razpravljali o pomenu sence, ki zanje ni več pomenila
teme, temveč barvo. Paul Gauguin, ki si je o tej tematiki dopisoval z Émilejem Bernardom, je
bil ostro proti uporabi sence pri upodabljanju; po njegovem mnenju jo je smiselno naslikati le,
kadar želi umetnik še bolj poudariti svetlobo na sliki. Pri tem je za zgled postavil japonske
umetnike, ki rišejo čudovito, brez da bi se pri tem ozirali na sence. Bernard je bil tudi tisti, ki je
prvi začel uporabljati cloisonnism (močno očrtani) stil, zaznamovala pa ga je tudi ukiyo-e
umetnost.56
Zavračanje sence in krepko občrtovanje figur je Beardsley očitno zvesto povzel. V svojih
ilustracijah je zvesto sledil načelom estetsko zaokroženega in jasno definiranega
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dvodimenzionalnega sloga, na njih pa je mogoče zaznati tudi prvine dekadence, značilne za
japonske mojstre ukiyo-e sloga, dolge zakrivljene linije ter zapletene samostojne dekorativne
elemente. Njegove polne črne silhuete so kasneje služile za navdih umetnikom dunajske
secesije, ki so v svojih delih tovrstno formo razvijali še korak dlje. 57

Erotika
Leta 1863, ko je bil po ukazu cesarja Napoleona III. v palači na Elizejskih poljanah poleg
Salona Akademije postavljen tudi Salon zavrnjenih, je francoski pisatelj in fotograf Maxine du
Camp (1822–1894)v svoji kritiki zapisal, da »umetnost ne bi smela vsebovati nič več spolnosti
kakor matematika.«58 Njegovo mišljenje vsekakor ni odražalo takratnega resničnega stanja v
družbi. To je bil čas, ko se je z razmahom fotografske tehnike razcvetel žanr pornografije, sam
izraz pa se je že leta 1857 tudi prvič pojavil v še danes enem izmed najbolj reprezentativnih
slovarjev angleškega knjižnega jezika, The Oxford English Dictionary. Hkrati je to bilo tudi
obdobje, ko so skupine, katere pravice so bile v polpretekli zgodovini zatirane – npr. ženske in
homoseksualci – stopale v ospredje in se borile za prepoznavo svojih pravic. Velika Britanija
je, tako kot Nemčija, v teh pomembnih družbenih prizadevanjih sicer stopala nekaj korakov za
naprednejšo Francijo, kjer je bil tok sprememb hitrejši in bolj dramatičen, vendar so se novosti
uveljavljale tudi na Otoku.59
V družbi je bilo mogoče zaznati neke vrste strah pred spremembami, ki so zadevale boj za
pravice žensk; slednje so začele prevzemati pobude v družbi in vstopati v delovna okolja.
Določen del populacije se je zaradi tega počutil ogroženega, kar se je v umetnosti art nouveauja
odražalo v močnih, zapeljivih in fatalnih ženskih figurah, ki si vzamejo, kar hočejo, ter
gospodujejo nad moškim, ne obratno. Ena izmed najbolj znanih igralk tega časa, Sarah
Bernhardt (1844–1923), je s pomočjo Alphonsa Marie Muche (1860-1939), ki je v letih njene
kariere ves čas ustvarjal plakate zanjo, zgradila vizualno podobo sebe kakor izrazito nežne,
krhke in tipično feminilne ženske. V resnici je bila zelo močna, uspešna in samostojna oseba,
vendar ji je takšna javna podoba pomagala ohranjati pomirjujoč in neškodljiv zunanji videz, ki
je bil koristen za vzdrževanje uspešne kariere.60
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V umetnostnih, pa tudi laičnih krogih se je golo žensko telo po odmevnem Manetovem preboju
ledu z Zajtrkom na travi 1863 vsekakor začelo bolj prosto prikazovati, vendar še vedno pod
klasicistično pretvezo spodobnosti. Pornografske fotografije so se tako velikokrat prodajale pod
krinko preučevanja golega telesa za umetniške namene. 61
V duhu takratnega časa lahko rečemo, da je bil Beardsley za svoje okolje vsekakor preveč
napreden. Umetniki, kakor so bili Edgar Degas (1834–1917), Édouard Manet (1832–1883),
Auguste Rodin (1840–1917) in Gustave Courbet (1819–1877), so v Franciji pogumno orali
ledino. Soočali so se z zelo ostrim nasprotovanjem in kritikami, vendar je zanimanje javnosti
vsekakor dokazovalo, da je njihov pristop do upodabljanja žensk, erotike in spolnosti nekaj, kar
privlači večje število ljudi. V Angliji, še vedno pod vplivom viktorijanske spodobnosti, je bila
tolikšna mera svobodnega izražanja na področju ženske spolnosti še vedno precej velik tabu.
Beardsleyeve ilustracije na drugi strani niso bile niti malo sramežljive; iz japonskih grafik je
pobral tudi vzor neproporcionalnih genitalij in zelo eksplicitnih ljubezenskih in celo nasilnih
prizorov. Odličen primer so njegove ilustracije za Aristofanovo Lizistrato iz leta 1896, ki s
svojo nazornostjo ničesar ne prepuščajo domišljiji. 62
Kljub svoji neposrednosti se je tudi Beardsley, tako kakor drugi zahodni umetniki, še vedno
pogosto posluževal tančic in ohlapnih draperij, ki so vsaj do neke mere zakrivale določene dele
telesa. Pri njem je mogoče opaziti precej elementov, značilnih za umetnost iz obdobja rokokoja,
kakor npr. pretirana ornamentalnost in dekadentna prenasičenost s podrobnostmi – to je še
posebej očitno pri ilustracijah Lizistrate in stopnjevano v kasnejši Ugrabitvi kodra. Čeprav
skupaj z Leom Putzem (1869–1940), Fritzem Erlerjem (1868– 1940) in Franzom von Bayrosom
(1866–1924) spada med tiste secesijske umetnike, ki so si v prikazovanju eksplicitnih grafičnih
spolno obarvanih prizorov upali najdlje, fokus njegovega dela nikdar ni bil ustvarjanje
pornografskih materialov, kakor je to npr. zaznati pri von Bayrosu. Slednji se je pri oblikovanju
svojega stila sicer zgledoval po Beardsleyu, predvsem pri ustvarjanju hedonističnih in
dekadentnih okolij, ki so še poudarjala voajersko vlogo gledalca.63
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Sadizem in mazohizem
Beardsleyevo dojemanje erotike in spolnosti je očitno zaznamovano z močnimi
sadomazohističnimi tendencami; njegova ilustracija Mladenič muči žensko (Juvenal scourging
a woman) za Mladeničevo šesto satiro (Sixth Satire of Juvenal) iz leta 1906 prikazuje mladega
moškega, ki z jezo na obrazu muči mlado žensko z zvezanimi rokami in nogami, nasajeno na
širok kol. 64
Kar je pri tej upodobitvi nenavadno, sta popolna brezizraznost in apatija, zarisani na obrazu
trpinčene ženske, čeprav mora zagotovo čutiti hude bolečine po celem telesu. Če primerjamo
ta izraz z izrazom na obrazu mlade ženske na zgodnejši ilustraciji za Čudovito misijo Earla iz
Lavendra, ki je trajala en dan in eno noč (The Wonderful Mission of Earl of Lavender, Which
lasted One Day and One Night) iz leta 1895, vidimo popolnoma enak neprizadet izraz.
Beardsley tako v obeh primerih, pri mučitelju in mučencu, zariše izraz indiferentnosti, ki odpira
vprašanje smisla tovrstnega početja. Zdi se, da je Beardsleya spolnost sicer precej zanimala,
vendar je na njegovih erotičnih upodobitvah opaziti močno odsotnost čustev in klinično
hladnost.65 Proti koncu svojega življenja, ko se mu je bližala smrt, se je tudi spreobrnil v
gorečega katolika in želel uničiti vse svoje »obscene« ilustracije, npr. tiste, narejene za
Lizistrato.66

Odnos do žensk
Kakor številni drugi moški slikarji svoje dobe in prostora je bil Beardsley očitno obseden z
upodabljanjem močne ženske figure, ki na zgodovinski točki, v kateri so ji dane nove pravice,
pridobi možnost ne le upiranja moškemu spolu, temveč je sposobna tudi obrniti vloge in mu
sama zagospodovati – pogosto prav s pomočjo izrabljanja svojih čarov in manipuliranja s
spolnostjo.
Po poročanjih je bil šarmanten in prijetnih navad, kar mu je v družbi dajalo dodatno prednost.
Čez dan je trdo delal, ob večerih pa je rad zahajal v družbo, tudi v četrti, ki niso bile na
najboljšem glasu. Čeprav se pojavljajo govorice o nekaterih dekletih, s katerimi naj bi se družil,
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lahko z dokaj veliko gotovostjo rečemo, da ni nikdar imel resnejše zveze. 67 V času, ko je še
obiskoval šolo v Brightonu, je sicer doživel kratko platonsko afero z mladim dekletom iz
okolice, gospodično Felton. Dokaz tega razmerja je ohranjena korespondenca, ki ji je Beardsley
prilagal tudi iskrene in zabavne risbe, v katerih se je tudi nekoliko norčeval iz sebe; lahko
rečemo, da je bil do tega dekleta precej odkrit, vendar zveza nikoli ni prerasla v nekaj več,
verjetno tudi na račun Beardsleyevega šibkega zdravja. 68
V svoji ožji družini je imel dva primera močnih ženskih figur – matere, ki je dolgo časa sama
vzgajala oba otroka, in sestre, ki si je ustvarila uspešno igralsko kariero. Oče Vincent, po
katerem je Aubrey tudi dobil svoje drugo ime, ni bil sposoben finančno preživljati svoje žene
in dveh otrok niti do te mere, da bi jim zagotovil stalno in dostojno prebivališče, zato se je
družina v času Beardsleyeve mladosti kar naprej selila. Oče je od svojega 21. leta naprej
prejemal tudi rento, ki pa ni zadoščala za potrebe štirih ljudi. 69
Ko je Beardsley že pri dvajsetih letih nenadno zaslovel in začel domov prinašati znatne
zaslužke, se je skupaj z materjo in sestro tako nemudoma preselil v razkošnejše domovanje. Z
njima je prirejal mnoge družabne večere. Ko se mu je proti koncu življenja bližala smrt, je bila
njegova mati tista, ki je potovala z njim od mesta do mesta, od hotela do hotela, in mu lajšala
bolečine. Ob svoji postelji je poleg slik svojih vzornikov, slikarja Andree Mantegne in MarcaAndréja Raffalovicha (1864–1934), prominentnega francoskega pesnika in pisca na področju
homoseksualnosti, imel tudi slike svoje sestre Mabel, ki je ostala pomembna figura v njegovem
življenju vse do konca.70 Ko se je po pridobitvi naročila za ilustracije Arturjeve smrti odločil
zapustiti službo pri zavarovalniški agenciji, je za nasvet vprašal prav njo, ne pa tudi svojih
staršev.71
Zanimivo je sicer, da je svojo sestro na neki točki upodobil golo. Sicer je šlo za satirično risbo,
ne pa akt, za katerega bi mu pozirala, pa vendar je to zanimiva podrobnost, ki pove marsikaj o
sproščenosti in globini njunega prijateljstva. Šlo je za karikaturo več ljudi iz njegovega ožjega
kroga, ki jo je izdelal za naslovnico knjige Johna Davidsona. Svojim bližnjim na njej nikakor
ni prizanašal; med drugim je svojega najbližjega sodelavca, literarnega urednika Rumene knjige
67
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Henryja Harlanda na njej narisal kot favna. Slečena Mabel stoji zraven Oscarja Wilda kot
Bakhusa z zvezanimi nogami; takšna upodobitev verjetno namiguje na njegovo
homoseksualnost.72
Vsekakor lahko rečemo, da je Beardsley gojil tople in spoštljive odnose do žensk v svoji
družini, vendar izven nje po vsej verjetnosti ni spletal globljih vezi z nobeno žensko. Res je
sicer, da je zaradi tuberkuloze umrl še zelo mlad, pri petindvajsetih letih, diagnozo pa so mu
postavili že pri sedmih; zaradi krhkega zdravja je vedno delal in živel na robu svojih meja,
kakor da bo naslednji dan njegov zadnji. Takšne okoliščine seveda niso idealne za spletanje
romantičnih vezi.
Po drugi strani se lahko po namige o njegovem odnosu do žensk ozremo kar v samo Rumeno
knjigo. Beardsley je kot umetniški urednik v periodiki objavil delo ene same ženske, pa še to je
označil le s priimkom, ne pa tudi z imenom: gospodična Sumner. Zdi se, da tudi njegov prijatelj
in v tistem času najbližji sodelavec, Henry Harland, ni gojil najbolj prijetnih čustev do
porajajočega se gibanja za pravice žensk; besedilo, ki je v tretji številki dobilo prvo, častno
mesto, je delo, podpisano preprosto z »Ženska«, naslovljeno pa je: Ženske – žene ali matere
(Women – Wives or Mothers). Besedilo poudarja te dve vlogi, med katerima so ženske v skladu
z viktorijanskimi vrednotami v tistem času tradicionalno lovile ravnotežje, nikakor pa ne
favorizira drugih ambicij in ciljev, ki bi jim ženske lahko sledile.

Tehnika
Beardsley je preziral slikanje na platno. Danes je znano le eno samo njegovo delo, ki je nastalo
na tak način. Kakor mnogi drugi secesijski umetniki, ki jim je odgovarjal dvodimenzionalen
slog, je raje ustvarjal ilustracije za knjige in revije ter plakate. 73
Skice je najprej narisal s svinčnikom, obrise in nekatere ploskve, ki jih je želel poudariti, pa je
nato prevlekel s črnilom. Njegova posebnost v primerjavi z drugimi ilustratorji njegovega časa
je bila, da je že zelo mlad opazil prednosti nove tehnike tiskanja z železnimi namesto z lesenimi
gravurami. Železo kot močnejši material lahko prenese večjo silo in na papir odtisne tanjše
linije in drobnejše motive, ne da bi se pri tem zlomilo kakor les. Ta nova tehnika mu je prav
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tako pomagala pri ustvarjanju ilustracij, kakršnih splošna javnost še ni videla, in s tem k
zgodnjemu uspehu.74
Kolikor je znano, ni pri svojem delu nikdar uporabljal pripravljalnih skic. Motiv in kompozicijo
je najprej narahlo začrtal s svinčnikom, morda nekoliko popravil, ko pa je bil zadovoljen z
izdelkom, je skrbno pobrisal odvečne črte in preslikal skico s črnilom in peresom. Pri risanju je
najraje uporabljal dekadentno zlato pero, s katerim v roki naj bi po pripovedovanju bližnjih tudi
umrl. 75

Ilustracije za Rumeno knjigo (1894–1895)
Ženske predstavljajo enega izmed Beardsleyevih najbolj priljubljenih motivov, čeprav njegova
tipična ženska figura – kolikor je pri njegovem hitrem spreminjanju sloga sploh lahko bila
tipična – ni bila najbolje sprejeta pri kritikih. National Observer je npr. zapisal, da »s svojimi
suhimi telesi, hotentotsko debelimi ustnicami, nemogoče dolgimi prsti in premajhnimi očmi
niso podobne prav ničemur na Zemlji«. 76
Ker je Beardsley po izidu četrte številke zapustil delo pri Rumeni knjigi, v svoji magistrski
nalogi obravnavam le ilustracije iz prvih štirih številk, torej iz aprilske, julijske in oktobrske
številke iz leta 1894 ter januarske številke iz leta 1895.
V prvi številki, ki je izšla aprila leta 1894, so izšle štiri Beardsleyeve ilustracije, ki vse
prikazujejo motiv ženske.

1. številka (april 1894)
L' Education Sentimentale (Vzgoja srca)
Na ilustraciji lahko vidimo dve stoječi ženski; leva, na videz starejša, mlajši in prikupni ženski
prebira nekaj iz majhne knjižice, ki jo drži v desni roki. Učiteljica je videti resna in jezna,
medtem ko gre učenki na smeh; roki drži sklenjeni za hrbtom v nekoliko posmehljivi pozi,
kakor da nekaj skriva. Ženski med seboj predstavljata očiten kontrast; učiteljica je razkošno
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oblečena in na glavi nosi visok klobuk, bogato okrašen s perjem, medtem ko je mladenka odeta
v preprosto dolgo črno obleko. Starejša ženska nosi spete lase in je nekoliko obilnejša, mlajša
pa ima razkuštrane in prosto vihrajoče črne kodre. Starejša je videti resna, mlajša pa očitno
dobre volje.
V primerjavi z Beardsleyevimi kasnejšimi deli, objavljenimi v naslednjih treh številkah Rumene
knjige, to delo vzbuja vtis nedokončanosti in nedodelanosti. Konture so zelo šibke, figuri pa sta
zato videti bolj kakor del skice kot pa dokončanega izdelka. Ozadje slike je v primerjavi z
njegovimi kasnejšimi deli precej bolj prazno, ne zbuja vtisa globine in nima nobene dekorativne
funkcije. Kljub temu je že mogoče videti jasne osnove njegovega dela, ki se pojavljajo tudi v
njegovih kasnejših ilustracijah: dvodimenzionalne preproste črne figure, razpotegnjenost in
elegantnost. Vzgoja srca je sicer ilustracija istoimenskega romana Gustava Flauberta (1821–
1880), ki je izšel leta 1869.

Slika 1: Aubrey Beardsley, Sentimentalna izobrazba (L'Education Sentimentale), The Yellow
Book, I/1, London/Boston 1894, p. 55.
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Nočno delo (Night Piece)
Na sliki vidimo žensko v levem profilu, ki v trdi temi hodi po ulici; v ozadju vidimo stavbo
reprezentativnega videza. Če je Sentimentalna izobrazba v primerjavi z Beardsleyevimi
kasnejšimi deli vključevala nenavadno veliko praznih, nezapolnjenih in le belih površin, Nočno
delo (Night piece) kaže prav nasproten trend. Skoraj celotna slika je pobarvana s temnimi oz.
črnimi odtenki, edini deli, ki izstopajo, so tisti, ki določajo obris vitke ženske figure: bel obraz
in dekolte in šibke bele konture, ki orisujejo linijo njenega dolgega krila.
Ne vemo, kam je ženska namenjena in kaj želi; celotno sliko prežema občutek skrivnostnosti.
Po vsej verjetnosti ima pred sabo opravek, ki ni primeren za ušesa in oči splošne javnosti, saj
se je od doma odpravila sama in ob pozni nočni uri, s kakšnim namenom pa je to storila, lahko
publika sama ugiba.

Slika 2: Aubrey Beardsley, Nočno delo (Night piece), The Yellow Book, I/1, London/Boston
1894, p. 127.
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Portret ge. Patrick Campbell (Portrait of Mrs. Patrick Campbell)
Gre za portret mlade ženske v desnem profilu, ki v sebi združuje lastnosti obeh zgornjih
ilustracij. Ozadje slike je popolnoma neizkoriščeno, tako da imamo ob gledanju ilustracije
občutek, da ženska lebdi v prostoru. Njena silhueta se ne loči od ozadja, saj je nakazana le z
zelo tanko linijo; edini del, ki izstopa, je njena glava z razkošno pričesko, ki s svojo globoko
črno barvo predstavlja najbolj opazen del slike. Nedokončanost in lahkotnost nežnih linij pri
upodabljanju ženskih figur spominja na takratni slog Walterja Sickerta, drugega kvalitativno
najbolj zastopanega avtorja v prvih številkah Rumene knjige; odličen primer je Gospa bere (A
Lady Reading) na strani 221 prve številke. Sickertov stil je sicer bolj nenatančen, kakor da želi
ujeti trenutek v njegovi minljivosti, medtem ko se to pri Beardsleyu nikoli ne zgodi. Figure
slednjega so vedno izrisane z natančnimi linijami, in so zaradi tega veliko bolj statične, medtem
ko Sickertove vzbujajo vtis, kakor da se bodo že naslednji trenutek premaknile in odkorakale s
slike. Gospa Patrick Campbell je bila sicer v svojem času zelo znana igralka, ki je odrsko ime
Mrs. Patrick Campbell uporabljala tudi po ločitvi od svojega moža.
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Slika 3: Aubrey Beardsley, Portret gospe Patrick Campbell (Portrait of Mrs. Patrick
Campbell), The Yellow Book, I/1, London/Boston 1894, p. 157.

Knjižna platnica za g. J. L. Properta (A Book Plate for J. L. Propert, Esq.)
Ilustracija prikazuje bogato oblečeno sedečo žensko, ki zviška gleda na mladega fanta v pozi
čaščenja. Njeno oblačilo predstavlja centralni del slike in v nasprotju z Sentimentalno izobrazbo
in Portretom ge. Patrick Campbell predstavlja odločilen element pri definiranju ženske figure.
To, zadnje izmed Beardsleyevih del, objavljenih v prvi številki Rumene knjige, že precej bolj
spominja na njegova kasnejša dela; še vedno je zelo preprosto, vendar ima bolje razdelano
kompozicijo, ozadje in odlično razmerje kontrastov. Delo vzbuja vtis dokončanosti, česar pri
prejšnjih treh ni zaznati, v največji meri doslej pa se pojavijo tudi dekorativni elementi.
Zdi se, da v ilustracijah za prvo številko Beardsley ni želel preveč vznemiriti konzervativne
javnosti; ne nazadnje je na začetek publikacije uvrstil tudi Leightonovo delo. Štiri zgoraj naštete
Beardsleyeve ilustracije je sicer mogoče razumeti s pomočjo kakšne manj spodobne
interpretacije, vendar na njih ni ničesar zares spotikljivega, kakor tudi ni v delih drugih
umetnikov, objavljenih v prvi številki; zdi se, kakor da so ustvarjalci z njo nekoliko preverjali
teren in skušali pritegniti različne vrste bralcev.
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Slika 4: Aubrey Beardsley, Knjižna platnica za g. J. L. Properta (A Book Plate for J. L. Propert,
Esq.), The Yellow Book, I/1, London/Boston 1894, p. 253.

2. številka (junij 1894)
Komični balet marionet, izveden s strani skupine Thêatre Impossible, v treh risbah, I.,
II., III. (The Comedy Ballet of The Marionettes, as performed by the troupe of The
Thêatre Impossible, posed in three drawings, I., II., III.)
Vse tri ilustracije v osredje postavljajo močno in elegantno žensko figuro z dolgimi lasmi in
razpotegnjenimi udi, ki dominira ostale figure na odru z držo in svojo nadnaravno velikostjo
napram ostalim upodobljenim moškim in ženskim.
I.

Prva ilustracija prikazuje žensko v bogatem oblačilu in puhastim belim mufom na
desni roki. Za njo se skriva proporcionalno nesorazmerno pomanjšana moška figura,
prav tako izdatno ozaljšana za odrske potrebe. Videti je, kakor da sta figuri med
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seboj v interakciji in da se moška figura trudi pritegniti ženskino pozornost, vendar
mu je ta ne želi nameniti in ob njegovih prizadevanjih ostaja hladna. Moški se z
upognjenimi koleni nagiba proti ženski, medtem ko se ta nagiba nazaj v gesti
nedostopnosti.

Slika 5: Aubrey Beardsley, Komični balet marionet, izveden s strani skupine Thêatre
Impossible, v treh risbah, I. (The Comedy Ballet of The Marionettes, as performed by the troupe
of The Thêatre Impossible, posed in three drawings, I.), The Yellow Book, I/2, London/Boston
1894, p. 87.
II.

Center slike vsekakor predstavlja močna in dominantna ženska figura, ki ima očitno
moč nad pomanjšano moško figuro. Ozadje slike je precej bolje razdelano kakor na
ilustracijah v prvi številki; videti je, kakor da gre za bogato založeno domačo
knjižnico v razkošnem domu v antičnem slogu.

Na drugi ilustraciji je v središču spet močna in samostojna ženska figura, ki vertikalno optično
razpolavlja kompozicijo. Na njeni levi je manjša ženska figura, za njenim hrbtom pa norček z
glasbilom, ki sedi na veliki blazini, s prstom kaže na ženski, ki ga ne vidita, in se jima smeji.
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Kot pri prejšnji ilustraciji Beardsley tudi tukaj gradi sliko na nasprotjih: dominantna in velika
moška figura proti dvema manjšima, ki sta ji podrejeni in v primerjavi z njeno eleganco s
svojimi norčevskimi oblačili vzbujata smeh; svetlo in temno, poudarjeno in nepoudarjeno,
ženskost in moškost. Ženska svojo moč in dominanco izkazuje tudi s tem, da gledalcu obrača
hrbet v podobni pozi kakor ženska figura na prejšnji sliki, le da je tokrat zasukana povsem stran
od gledalca in jo lahko vidimo z drugega kota. V primerjavi z žensko s prejšnje slike predstavlja
popoln vizualni kontrast; če je tista vzbujala svojo dominanco tudi z razkošnim črnim
oblačilom, je ta oblečena v popolnoma belo oblačilo. Tudi njeni lasje so svetli; čeprav se
vizualno tako skoraj staplja z odrom pred sabo, vseeno pritegne pozornost bolj kakor v črno
tuniko oblečena norčevska figura ob njej, in sicer s svojo držo, ki nakazuje, da ona obvladuje
položaj, ne pa ostali dve figuri.

Slika 6: Aubrey Beardsley, Komični balet marionet, izveden s strani skupine Thêatre
Impossible, v treh risbah, I. (The Comedy Ballet of The Marionettes, as performed by the troupe
of The Thêatre Impossible, posed in three drawings, II.), The Yellow Book, I/2, London/Boston
1894, p. 89.
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III.

Na tretji ilustraciji je osrednja ženska figura v preprosti črni obleki; sklanja se naprej
in se pogovarja z moškim, ki ji je po velikosti še najbližji od upodobljenih na sliki.
Ženska v roki za seboj skriva masko. Okrog dvojice, zatopljene v pogovor, se odvija
pestro dogajanje skorajda festivalskega videza; za njo se tihotapi debelušna oseba z
rožički, pod odrom pa trije glasbeniki, zreducirani na velikost palčkov, in dama v
oblačilih višjega sloja.

Dama v spodnjem desnem kotu je po vsej verjetnosti gledalka, ki s svojo prisotnostjo na
upodobitvi opozarja, da je prikazan prizor samo izsek iz igre; podobno funkcijo imajo verjetno
glasbeniki, ki prispevajo k dinamičnosti slike, in s svojo majhnostjo še bolj poudarjajo
dramatično dogajanje na odru. Hudiču podobna prikazen za ženskinim hrbtom vizualno
ponazarja njene morebitne zle namene, ki jih še poudarja maska za njenim hrbtom in njena
temna oblačila in pričeska. Moški v svetlih oblačilih na njeni levi strani je po drugi strani videti
kot žrtev, ki jo ženska mami v neke vrste past. Dinamično dogajanje je še poudarjeno s spretnim
kontrastom med ženskino obleko in odrom ter drugimi figurami, ki fizično določa center
pozornosti in ločuje dogajanje na odru od glasbenikov in gledalke.
Ob gledanju te in še nekaterih drugih ilustracij, izdelanih za Rumeno knjigo, se zdi, kakor da bi
Beardsley v tem obdobju razmišljal, kako lahko s čim manj truda prikaže kar največ; v
preteklosti se je trudil tehnično dovršeno izrisati podrobnosti in upodobiti ozadje v perspektivi,
v Rumeni knjigi pa pogosto opusti takšno ukvarjanje z realističnostjo prikazanega in se
osredotoči na bolj zavite in nadrealistične oblike z večjim izraznim pomenom.
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Slika 7: Aubrey Beardsley, Komični balet marionet, izveden s strani skupine Thêatre
Impossible, v treh risbah, I. (The Comedy Ballet of The Marionettes, as performed by the troupe
of The Thêatre Impossible, posed in three drawings, III.), The Yellow Book, I/2, London/Boston
1894, p. 91.

Natakarji v kavarni (Garçons de Café)
S to ilustracijo, ki sicer prikazuje tri natakarje med delom, se ne bom podrobneje ukvarjala, saj
na njej ni mogoče najti niti ene same ženske figure.

Pepelkini čeveljici (The Slippers of Cinderella)
Svetla dekliška figura z napihnjenim krilom, ki se konča malo pod koleni, črnim predpasnikom
z izvezenimi cvetlicami, ter velikanskim okrasnim peresom, pripetim na vrh glave, se rahlo
nagiba naprej proti nečemu izven okvira gledalčevega vidnega polja. Za njo je skrbno urejen
park, ki mladenko postavlja v dekorativno okolje. Slika je od vseh do zdaj videnih
Beardsleyevih ilustracij za Rumeno knjigo najbolje kompozicijsko načrtovana. Trikotnik, ki ga
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predstavlja dekletovo krilo, predstavlja povečan in narobe obrnjen odsev temnejših trikotnikov
krošenj dreves na levi in desni strani za dekletom. Kakor smo do sedaj že vajeni, figura ne gleda
v gledalca, ampak se kaže v popolnem profilu.
Pepelka je v primerjavi s fatalnimi in gospodovalnimi igralkami z ilustracij I., II., in III. videti
kakor mlado in nedolžno dekle; res pa je, da se na ilustraciji pojavlja sama, če bi bila na njej
skupaj s princem ali drugim moškim, bi se v odnosu do njega njena podoba morda spremenila.
Dejstvo je, da Beardsley ženske upodablja kakor fatalne predvsem v razmerju z moškimi
figurami.

Slika 8: Aubrey Beardsley, Pepelkini čeveljci (The Slippers of Cinderella), The Yellow Book,
I/2, London/Boston 1894, p. 93.

Portret Madame Réjane (Portrait of Madame Réjane)
Če je v prejšnji številki zadnja Bearsleyeva ilustracija upodabljala gospo Patrick Campbell, je
v tej številki častno zadnje mesto dobila še ena igralka, središčna točka pariškega umetniškega
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dogajanja svojega časa, Gabrielle Réjane. Ilustracija je nastala z jasnim namenom; le nekaj
strani naprej, na str. 197, lahko najdemo hvalnico slavni umetnici izpod peresa Dauphina
Meunierja.
Če prejšnja ilustracija predstavlja vrhunec Beardsleyevega umetniškega ustvarjanja za prvo in
drugo številko Rumene knjige, ta predstavlja najmanj dodelano in vpadljivo ilustracijo do tega
trenutka. Slika spominja na skico; ozadja ni in zdi se, kakor da figura lebdi sredi niča. Od ozadja
se loči le s tanko črto, sicer pa sta njena koža in oblačila povsem enake barve kakor ozadje.

Slika 9: Aubrey Beardsley, Portret Madame Réjane (Portrait of Madame Réjane), The Yellow
Book, I/2, London/Boston 1894, p. 95.
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3. številka (oktober 1894)
V tej številki je imel Beardsley očitno dovolj previdnega zanašanja na konzervativne umetniške
osebnosti svojega časa, da bodo rešile ugled Rumene knjige, in se je odločil s kritiki in bralci
malo poigrati.
Narisal je dve svoji deli v drugačnem slogu, kakor je bil njegov značilen, in ju objavil pod
drugima imenoma (Philip Broughton in Albert Foschter), da bi preveril odziv javnosti. Kritiki
so se na obe deli pozitivno odzvali. »Broughtonovo« delo je postavil celo na sam začetek
številke, kakor prvo likovno delo, ki bralcu pride pod roke, ko začne listati. Šele ko je dovolj
kritikov nasedlo njegovi šali, je priznal, da je šlo za potegavščino.
Poleg tega je v tretji številki objavil delo, ki naj bi bilo – tako je bralcu vsaj zatrjeval naslov –
njegov lastni portret. Na ilustraciji sami je v resnici naslikana razkošna postelja z bogatim
baldahinom. Nad vzglavjem visi dekorativna ženska podoba videza boginje, v levem zgornjem
kotu pa lahko preberemo zapis:
»PAR LES DIEUX JUMEAUX TOUS LES MONSTRES NE SONT PAS AFRIQUE.«
Dobesedni prevod se glasi: »Pri bogovih dvojčkih, vse pošasti niso afriške.«
S tem namiguje, da je on sam pošast, in ob podrobnem pregledu slike ga res odkrijemo,
skrivajočega se pod nočno čepico, skoraj skritega v izobilju bogate tkanine; kakor, da ne bi
želel iz varnega okolja domače postelje na plano med ljudi, kakor da se najbolje počuti sam in
v temi, ki mu pomaga pri ustvarjanju.
Slika je enigmatična, provokativna in bralce spodbuja h razmišljanju o morebitnih pomenih;
kot taka ima očitno vlogo poigravanja z javnostjo. V prvih dveh številkah je Beardsley poskušal
zadovoljiti tudi bolj tradicionalne okuse, ko pa je videl, da takšen pristop očitno ne rojeva
uspehov in javnost kljub njegovemu trudu še vedno opaža le seksualna namigovanja in
ekscesnost njegovih del, se je odločil igrati na element presenečenja in privabljanje bralcev s
šokantno vsebino.
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Slika 10: Aubrey Beardsley, Portret samega sebe (Portrait of Himself), The Yellow Book, I/3,
London/Boston 1894, p. 50.

Spremljevalec gospe Gold (Lady Gold's Escort)
Središče slike zavzema drobcena starejša ženička, ki je skoraj za polovico manjša kakor
deveterica mladih, elegantno oblečenih moških, ki stojijo okrog nje in jo spremljajo s pogledi,
medtem ko stopa iz kočije. Eden izstopa izmed ostalimi; medtem ko so drugi zbrani naokrog,
kakor da so pristopili k vratom kočije, ko je ta prispela, on stopa stran od vrat, za gospejinim
hrbtom. Njegova drža je pokončna in zdi se, da je zelo ponosen, da lahko spremlja očitno bogato
in znano gospo, na kateri kljub njeni starosti očitno počiva pozornost vseh zbranih. Prizor bi
bilo mogoče interpretirati kot skupino mladih lovcev na slavo in bogastvo, ki so v lovu za
materialnimi dobrinami pripravljeni spremljati precej starejšo žensko; na to namiguje tudi
priimek gospe, Gold (zlato).
Zdi se, da dama prav dobro ve, s kakšnim namenom so mladeniči zbrani okrog nje, saj se zdi,
da je njihova pozornost prav nič ne preseneča; mimo njih hodi, kot da jih ni, pa tudi svojemu
38

spremljevalcu ne posveča nobene pozornosti. Prevlada črnih odtenkov na sliki dela celotno
situacijo nekoliko temačno in neprijetno.

Slika 11: Aubrey Beardsley, Spremljevalec gospe Gold, The Yellow Book, I/3, London/Boston
1894, p. 95.

Wagnerije (The Wagnerities)
Na ilustraciji lahko vidimo elegantno oblečene figure, večinoma ženske z razgaljenimi rameni
in umetelnimi pričeskami, ki gledajo proti odru. Zdi se, da so vsi zatopljeni v dogajanje in
zamaknjeni v poslušanje, razen ene figure, ki se v skremženi drži obrača stran od domnevnega
odra, nazaj proti na videz brezbrižni privlačni dami v središču slike z najbolj umetelno pričesko.
V desnem spodnjem kotu je zapisan napis Tristan und Izolde, ki skupaj z naslovom slike
namiguje, da gledalci poslušajo znano opero Richarda Wagnerja Tristan in Izolda. Beardsley
sam je bil vnet občudovalec Wagnerja in je rad hodil poslušat njegove opere, tako da je prav
mogoče, da je navdih za to ilustracijo dobil med enim izmed svojih večernih izhodov; prav
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mogoče je, da ga je vznejevoljila nepozornost obiskovalcev, ki so se namesto poslušanju opere
raje posvečali svojim osebnim odnosom.

Slika 12: Aubrey Beardsley, Wagnerije (The Wagnerities), The Yellow Book, I/2,
London/Boston 1894, p. 97.

Dama s kamelijami (La Dame aux Camelias)
Ilustracija prikazuje mlado damo v veličastnem belem krznenem plašču, ki skoraj popolnoma
skriva njeno drobno figuro. Vzorec na njeni dolgi beli obleki, ki kuka izpod plašča, spominja
na pavja peresa. Tapete v ozadju in razkošen interier nakazujejo, da gre za bolj prestižno okolje.
Črna tla skupaj z belo ženskino obleko in tapetami nakazujejo odličen kontrast. Ženska gleda
izven okvira slike, po vsej verjetnosti v ogledalo, pred katerim se pripravlja na nastop.
Dama s kamelijami Aleksandra Dumasa je bila v tem času sicer zelo popularna igra. Delo je
bilo v knjižni obliki prvič objavljeno leta 1848, kasneje pa je bilo s strani avtorja prirejeno tudi
za oder in kasneje uprizorjeno v številnih različicah z različnimi igralkami. Beardsley je tako
po vsej verjetnosti pred pripravami na nastop upodobil slavno Sarah Bernhardt, ki je kurtizano
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Marguerite iz naslovne vloge prvič upodobila leta 1888. Čeprav je s same ilustracije težko
prepoznati razpoznavne značilnosti dekleta, saj je del njenega obraza skrit za ovratnikom
plašča, prav tako pa gledalec iz istega razloga ne more videti dolžine njene pričeske, figura
spominja na Bernhardtovo z razmršenimi temnimi lasmi in sloko visoko postavo. Poleg tega se
nastop slavne Sarah Bernhardt v vlogi v Dami s kamelijami časovno precej ujema z objavo
ilustracije.
Beardsley je Bernhardtovo sicer upodobil že leta 1888, ko je s svinčnikom napravil njeno skico
v skicirko, ki jo danes hrani knjižnica univerze Princeton. 77

Slika 13: Aubrey Beardsley, Dama s kamelijami (La Dame aux Camelias), The Yellow Book,
I/3, London/Boston 1894, p. 99.

77

READE 1967, p. 311.
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4. številka (april 1894)
Skrivnostni rožni vrt (The Mysterious Rose Garden)
Na sliki lahko vidimo dve osebi pred ornamentiranim ploskovitim ozadjem; leva, mlada in
privlačna ženska, je popolnoma gola in med prsti sramežljivo vrti pramen gostih dolgih las. Ob
njej stoji višja in širša figura, po vsej verjetnosti moška, ki v levici drži palico, s katere visi
svetilka. Na nogah ima peruti.
Glede na simboliko (kaducej, obuvalo s perutmi) in dekletovo goloto lahko sklepamo, da je
moška figura slavni božji sel iz grške mitologije, Hermes, ki v rožnem vrtu zapeljuje Afrodito.
Hermes, v primerjavi z drugimi prebivalci Olimpa namreč ni imel veliko zvez; njegovo
združenje z Afrodito je edino splošno znano, predvsem tudi zato, ker se je iz zveze kasneje rodil
sin Hermafrodit. Mladenič izjemne lepote je kasneje postal simbol za androginost in je bil tako
v grški kakor tudi rimski umetnosti pogosto upodobljen kakor ženska z moškimi genitalijami.
Beardsley je morda s to ilustracijo želel namigniti na spolnost izven okvirov viktorijanske
morale in poznanega, vendar na prikrit in ironičen način, ki ga bodo razumeli le izobraženi.
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Slika 14: Aubrey Beardsley, Skrivnostni rožni vrt (The Mysterious Rose Garden), The Yellow
Book, II/3, London/Boston 1894, p. 271.

Spokorjenje gospe ***** (The Repentance of Mrs. ****)
Na sliki lahko vidimo pet figur, med seboj zelo različnih v starosti, velikosti in oblačilih. V
ospredju je mlada, preprosto oblečena ženska, ki kleči z rokami, sklenjenimi v molitvi; njena
stopala so bosa, njena obleka neokrašena in preprosta, lasje pa razpuščeni. Prizor se po vsej
verjetnosti dogaja v cerkvenem okolju. Na njeni desni strani vidimo štiri med seboj zelo različne
figure, ki se ozirajo na mlado dekle s privoščljivimi izrazi. Po vsej verjetnosti predstavljajo
družino; visokega in plečatega očeta v plašču, ženo v razkošni obleki in z umetelno urejeno
pričesko, staro babico, ki so ji leta že ukrivila hrbtenico, vendar prav mladostniško neugnano
kaže jezik, ter mlado, verjetno še najstniško hči.
Plašč, ki ga nosi pater familias, namiguje na to, da je ozračje bolj hladno. Morda se celotno
dogajanje odvija v zimskih ali jesenskih mesecih, dekle v ospredju slike pa ne nosi niti
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ustreznega obuvala. Očitno je, da opravlja pokoro in prosi odpuščanja za neke vrste greh, ki ga
je zagrešila v preteklosti. Privoščljivih pogledov niti ne opazi, saj so njene veke zaprte. Glede
na to, da je že poročena, je morda prešuštvovala, njen greh pa je očitno znan javnosti, saj jo
znanci odkrito obsojajo – kljub temu, da svoje dejanje očitno obžaluje in zanj opravlja pokoro.
Beardsley s to ilustracijo odkrito kritizira malomeščansko javnost, ki raje sodi kakor odpušča,
raje opravlja kakor sprejema. Figure so, razen mladih deklet, narisane karikirano in pretirano
na način, ki poudarja njihove značajske lastnosti. Čeprav je mlado dekle na desni strani slike
sicer del obsojajoče družine, ki se prav tako ozira na spokornico, je ona edina izmed svojih
sorodnikov ušla ostremu peresu karikature; morda ji je Beardsley prizanesel zaradi mladosti oz.
je želel namigniti, da še ni tako pokvarjena kakor njena družina oz. je zanjo še vedno čas.
Delo po kompoziciji in velikosti figur zelo spominja na Litanijo Marije Magdalene (The Litany
of Mary Magdalen) iz leta 1891, ki jo je Beardsley napravil kmalu po svojem obisku pri BurneJonesu. V delu se očitno zgleduje po njegovem prerafaelitskem slogu, za klečečo Magdaleno
pa mu je bila očiten zgled Mantegnina upodobitev sv. Janeza iz Polaganja v grob (The
Etombment).78
Zanimivo je, da Beardsley ljudi, ki na prvi pogled niso zagrešili greha – »nedolžne« opazovalce
– predstavi kot bolj krive in obsojanja vredne kakor spokornica sama, bolj potrebne odpuščanja
kakor dekle pred njimi.
Če pogledamo vse dosedanje slike iz tretje številke kakor celoto, lahko ugotovimo skrbno
prikrito, a jasno sporočilo. Vse skupaj obsojajo malomeščansko družbo, polno hipokrizije,
privoščljivosti, zlobe, koristoljubnosti in obsojanja, ki ni sposobna pogledati izza meja s strani
družbe narekovanih vzorcev in sprejeti drugačnosti, obenem pa sama počne več kot dovolj
nečednosti.
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READE 1967, p. 312.
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Slika 15: Aubrey Beardsley, Spokorjenje gospe ***** (The Repentance of Mrs. ****), The
Yellow Book, II/4, London/Boston 1894, p. 273.

Portret gospodične Winifred Emery (Portrait of Miss Winifred Emery)
Na sliki lahko vidimo mlado in prikupno žensko, oblečeno v čedno in preprosto belo obleko.
Kakor smo do sedaj že vajeni pri Beardsleyevih upodobitvah žensk, jo je umetnik upodobil v
profilu, zamišljeno gledajoč nekaj izven vidnega polja gledalca. S to sliko Beardsley nadaljuje
tradicijo upodabljanja slavnih igralk; gospodična Winifred Emery si je v tistem času uspešno
utirala pot na gledališke odre.
Portret, zaprt v visok in ozek pravokotnik, z elegantno figuro v dolgi obleki v sredini, nekoliko
spominja na Muchine plakate s Sarah Bernhardt. Umetnika sta delovala v istem času, obenem
pa je oba obsedala visoka in neponovljiva femme fatale, čeprav sta jo oba prepoznavala in
upodabljala na svoj način. Beardsleyeva ženska je nevarna, poželjiva, divja in neukrotljiva,
pogosto s senco zlobe v očeh; Mucha je po drugi strani svoje ženske figure upodabljal na precej
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bolj značilno feminilen način, v nežnih pastelnih tonih in umirjenih držah. Prav Muchin vpliv
je morda tudi razlog, da je portret gospodične Winifred Emery veliko nežnejši kot večina
Beardsleyevih upodobitev žensk; vse od nežne obleke pa do mehkih las, tako drugačnih od črne
mase divjih pramenov, ki spominjajo na Meduzine lovke, kakršni navadno obrobljajo glave
njegovih ženskih figur.

Slika 16: Aubrey Beardsley, Portret gospodične Winifred Emery (Portrait of Miss Winifred
Emery), The Yellow Book, II/4, London/Boston 1894, p. 275.

Primerjava ilustracij za Rumeno knjigo z ilustracijami za Arturjevo smrt
(1892)
Sir Thomas Malory je v 13. stoletju zapisal zgodbo na podlagi že obstoječih pripovedk o kralju
Arturju, Guinevri, Lancelotu in vitezih okrogle mize, čarovnici Morgani in čarovniku Merlinu.
To ni edino delo, ki popisuje njihove prigode, je pa eno izmed najbolj temeljnih, in izpolnitev
tako obsežnega naročila je Beardsleyu vzela kar dve leti.
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Težko je izbrati reprezentativno ilustracijo v delu, ki ga krasi okrog 500 Beardsleyevih
ilustracij. Te se med seboj tudi močno razlikujejo; nekatere so preproste, zarisane z debelimi
črnimi linijami, druge so izjemno podrobne. Zdi se, kakor da bi bil slog, v katerem je posamezna
ilustracija izdelana, odvisen od umetnikovega trenutnega razpoloženja. Znano je, da je bil dela
za Arturjevo smrt med samim procesom nastajanja ilustracij že precej naveličan, in da ga je
pomanjkanje svobode pri delu navdihnilo pri pobudi za nastanek Rumene knjige.
Vsekakor so ilustracije zelo podrobne in posnemajo srednjeveški slog ilustriranja, obenem pa
se v njem že pojavljajo nekatere značilnosti, ki jih vidimo v kasnejšem delu za Rumeno knjigo.
V primerjavi s slednjo se je Beardsley pri tem precej bolj trudil z izdelovanjem podrobnih
ozadij, v vsaki ilustraciji pa je mogoče najti tudi precej drobno izrisanih predmetov. Ta ljubezen
do podrobnosti v Rumeni knjigi ni prisotna, vendar jo kasneje lahko znova zasledimo v
ilustracijah za pesem Alexandra Popa Ugrabitev kodra (The Rape of The Lock) iz leta 1897,
njegovo zadnje delo. Zdi se torej, kakor da bi se proti koncu svojega življenja vrnil bližje slogu,
v kakršnem je začel, čeprav njegovo delo za Popovo pesem vsebuje veliko več rokokojskih
elementov.
Veliko ilustracij obrobljajo floralno okrašeni okvirji, ki se ujemajo tako s slogom art nouveauja
kakor tudi s slogom srednjeveških ilustracij. Nekatere ilustracije so videti nekoliko groteskne,
obenem pa že lahko razpoznamo tip ženske, kakršen se bo nekaj let pozneje pojavil v njegovem
delu za Rumeno knjigo: eleganten, razpotegnjen in slok, z deformiranimi proporci in dolgimi
nogami, skritimi pod do tal segajočim krilom; upodobljen v profilu ter zazrt v nekaj izven
gledalčevega vidnega polja.
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Slika 17: Aubrey Beardsley, Kako je lepa Izolda pisala siru Tristanu (How la beale Isoud
wrote to sir Tristram). Thomas Malory, Arturjeva smrt (Le Morte d'Arthur), London 1892.

48

Slika 18: Aubrey Beardsley, Lepa Izolda v vrtu veselja (La beale Isoud in Joyous Gard). Thomas Malory,
Arturjeva smrt (Le Morte d'Arthur), London 1892.

Primerjava ilustracij za Rumeno knjigo z ilustracijami za Salomo (1894)
Beardsleyeve ilustracije za Salomo so polne zavitih linij in močnih kontrastov. Vplivi japonskih
lesorezov so v njih zelo jasno vidni, obenem pa so tehnično videti precej bolj dovršene kot
njegove ilustracije za Rumeno knjigo iz leta 1894, vsaj tiste iz prve in druge številke. Obenem
vsebujejo tudi veliko več nadrealističnih elementov, ki niso značilni za dela iz Rumene knjige
– morda Beardsley ni želel užaliti bolj občutljivega konzervativnega dela bralstva – in so zaradi
tega tudi precej bolj enigmatične.
Zaznamuje jih velika mera dekorativnosti, obenem pa gradijo na močnem nasprotju med
temnim in svetlim, ki je zaradi dvodimenzionalnega ploskovitega sloga še toliko bolj očitno.
Ozadja so prav tako precej bolj dodelana kot pri ilustracijah za Rumeno knjigo. Zdi se, kot da
bi pri slednjih umetniku včasih zmanjkalo časa za dokončanje dela.
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Slika 18: Aubrey Beardsley, Pavje krilo (The Peacock Skirt). Oscar Wilde, Salome, London
1894.

Primerjava ilustracij za Rumeno knjigo z ilustracijami za Lizistrato
(1896)
Ko je Beardsley odstopil s svojega mesta odgovornega umetniškega urednika Rumene knjige,
je imel čas, da se je posvetil drugim projektom; ustvarjanju za revijo Savoy, pa tudi ilustracijam
Aristofanove Lizistrate. Za komedijo iz 5. stoletja pred našim štetjem, ki poveličuje modrost in
zvijačnost žensk, obenem pa njihovo moč povezuje s spolnostjo, je Beardsley izdelal osem zelo
podrobnih ilustracij:
1. Lizistrata ščiti svojo vulvo (Lysistrata shielding her coynte)
2. Lampitovo stranišče (The toilet of Lampito)
3. Lizistrata pridiga atenskim ženskam (Lysistrata haranguing the Athenian women)
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4. Lizistrata brani Akropolo (Lysistrata defending the Acropolis)
5. Atenski ženski v stiski (Two Athenian women in distress)
6. Kinezij sili Mirino h koitusu (Cinesias entreating Myrrhina to coition)
7. Pregled heralda (The examination of the Herald)
8. Lakedemonski odposlanci (The Lacedaemonian ambassadors)
V primerjavi z ilustracijami, ki jih je Beardsley izdelal za Rumeno knjigo, so ilustracije za
Lizistrato precej bolj nazorne, obenem pa vsekakor poveličujejo moč žensk. Moški so na vseh
ilustracijah brez izjeme upodobljeni karikirano, medtem ko so ženske večinoma videti lepe,
zdrave in močne. V tem delu se rokokojski in baročni vplivi mešajo z japonizmom in dosegajo
neke vrste dekadentni erotični vrhunec, ki so ga že napovedovale ilustracije za Salomo dve leti
poprej.
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Slika 19: Aubrey Beardsley, Lizistrata pridiga atenskim ženskam (Lysistrata haranguing the
Athenian women). Aristofan, Lyzistrata, London 1896.

Primerjava ilustracij za Rumeno knjigo z ilustracijami za Ugrabitev
kodra (1897)
Satirična pesem Alexandra Popa Ugrabitev kodra (The Rape of The Lock) je bila prvič
objavljena že leta 1712, izdajo, ilustrirano s strani Beardsleya, pa je njegov prijatelj Leonard
Smithers objavil leta 1897. Ilustracije predstavljajo eno izmed zadnjih umetnikovih del, saj je
zaradi tuberkuloze umrl že leto kasneje.
Beseda rape v naslovu pesmi ne zaznamuje danes splošno znanega pojma posilstva, temveč
nastopa v starejšem pomenu »zgrabiti, ukrasti«.
Če primerjamo te ilustracije z ilustracijami za Rumeno knjigo in Lizistrato leto dni poprej, je na
prvi pogled videti, kakor da bi bile izdelane s strani povsem drugega umetnika. Ilustracije za
Rumeno knjigo so stilizirane, dvodimenzionalne, izdelane v ploskovitem slogu in zelo pogosto
izpuščajo vse načine vzpostavitve ozadja. Vsebujejo veliko rokoko in dekorativnih elementov,
poleg tega pa so tudi precej bolj umirjene in tradicionalne v načinu upodabljanja, ki v veliko
manjši meri izpostavlja seksualnost.
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Slika 20: Aubrey Beardsley, Toaleta. The Toilet. Alexander Pope, Ugrabitev kodra (The Rape
of The Lock), London 1897.

Drugi umetniki, objavljeni v prvih štirih številkah Rumene knjige
Seznam je urejen kronološko, od prve do četrte številke Rumene knjige, številka v oklepaju pa
pomeni število del, ki jih je posamezni umetnik prispeval. Tako lahko ugotovimo, v kolikšni
meri je Beardsley zaznamoval vizualno podobo periodike v letih 1894 in 1895 v primerjavi z
drugimi umetniki, ki so objavljali v Rumeni knjigi, ter kateri izmed njih so poleg Beardsleya
prispevali največji delež ilustracij.
Prva številka (april 1894)
1. Sir Frederic Leighton, P.R.A. (2)
2. Kratica P. R. A. pomeni predsednik Kraljeve akademije (President of The Royal
Academy).
3. Aubrey Beardsley (4)
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4. Joseph Pennell
5. Walter Sickert (2)
6. Will Rothenstein (2)
7. Laurence Housman
8. J. T. Nettleship
9. Charles W. Furse
10. R. Anning Bell
Druga številka (julij 1894)
1. Walter Crane
2. A.S. Hartrick
3. Aubrey Beardsley (6)
4.

Alfred Thornton

5. P. Wilson Steer (3)
6. John S. Sargent, A.R.A.
Sargentu v drugi številki pripada podobna vloga avtoritete kakor Leightonu v prvi. Naslikal
je portret Henryja Jamesa, uveljavljenega pisatelja, ki je napisal osrednjo novelo v prvi
številki.
7. Sydney Adamson
8. Walter Sickert (3)
Sickert se z dvema deloma pojavi že v prvi številki. V drugi številki naslika Staro glasbeno
sobo na Bedfordu (The Old Bedford Music Hall), Ado Lundberg, pa tudi portret Aubreya
Beardsleya samega.
9. W. Brown MacDougal
10. E.J. Sullivan (2)
11. Francis Forster
12. Bernhard Sickert
13. Aymer Vallance
Če je v prvi številki vladal kaos, dela istih umetnikov pa so se pojavljala daleč narazen drug od
drugega, v drugi številki Beardsley začne dela istih umetnikov razporejati enega za drugim.
Tega pravila se drži vse do konca svojega urednikovanja.
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Tretja številka (oktober 1894)
1. Philip Broughton
2. George Thomson
3. Aubrey Beardsley (6; skupaj z Broughtonovim in Foschterjevim delom)
4. Albert Foschter
5. Walter Sickert (3)
Sickert se ponovno pojavi tudi v tretji številki, in sicer s podobnim žanrskim motivom kot v
prejšnji (glasbeno sobo, tokrat Collinsovo v Islingtonu).
6. P. Wilson Steer (2)
7. William Hyde
8. Max Beerbohm
9. Neznani avtor
Četrta številka (januar 1895)
1. H. J. Draper II.
2. William Hyde
3. Walter Sickert (3)
4. Patten Wilson
5. W. Russell
6. A. S. Hartrick
7. Charles Conder
8. Will Rothenstein
9. Miss Sumner
To je prva ženska umetnica, ki se pojavi v Rumeni knjigi; ni navedena s polnim imenom, le z
dekliškim priimkom. Njeno delo je dokaj konzervativno, preprosta pokrajina z žanrskim
motivom dveh poljskih delavk.
10. P. Wilson Steer (2)
11. Aubrey Beardsley (3)
Beardsley je svoja dela uvrstil kot zadnja po vrsti ilustracij v številki, ki je bila tudi zadnja, pri
kateri je sodeloval.
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Na tem mestu je treba omeniti še eno delo, ki bi si po Beardsleyevem mnenju sicer zaslužilo
mesto v Rumeni knjigi, vendar ga John Lane iz očitnih razlogov ni želel objaviti. Šlo je za
karikaturo Whistlerjeve žene z naslovom Debela ženska (The Fat Woman). Beardsley je sicer
izdelal tudi karikaturo slikarja samega, v kateri se je norčeval iz njegovega esteticizma in
pretiranega posnemanja japonskih grafik. 79
Iz seznama je jasno vidno, da je edini umetnik, ki poleg Beardsleya zares izstopa v ustvarjanju
za Rumeno knjigo v prvih štirih številkah, Walter Sickert, ki je v tistem času prav tako igral
ključno vlogo v promoviranju novih umetnostnih tokov. V nalogi ga kljub temu ne bom
podrobneje obravnavala, saj se njegovo delo ključno razlikuje od Beardsleyevega v vseh
elementih analize; tako v motivih, tehniki kot tudi barvah. Edina stvar, ki ju povezuje, je bila
avantgardnost in odvračanje od že uveljavljenih tradicij in vzorcev, vendar sta v iskanju nove
poti zavila vsak v svojo smer.

79

GOSTINČAR CERAR 1982, p. 61.
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Konec Rumene knjige
Periodika se je že od samega začetka spopadala s težavo, še kako znano mnogim nadobudnim
umetnikom na začetku kariere: pomanjkanjem finančnih sredstev. Najbolj prominentni pisec,
objavljen v prvi številki, že uveljavljen pisatelj Henry James (1843–1916), se je strinjal, da za
svojo novelo Smrt leva (Death of A Lion) ne bo plačan po svoji običajni tarifi (10 funtov za
tisoč besed). Za ustvarjalce Rumene knjige je bila to prava sreča, saj bi sicer že samo plačilo
Jamesa (220 funtov za celotno delo) osušilo celoten proračun Johna Lana za prvo številko,
kakor je priznal v svoji zasebni korespondenci. James se je z manjšim plačilom sicer strinjal
zaradi večje svobode pri dolžini besedila, kakor mu je bila sicer dovoljena pri objavah v drugih
literarnih publikacijah, in ugoditve postavljenemu pogoju, da njegova novela v publikaciji ne
bo ilustrirana.
Leta 1895 je izbruhnil škandal velikih razsežnosti, ki je na naslovnice časopisov ponesel ime
slavnega Oscarja Wilda. Medtem ko je pisatelj na sodišču skušal oprati svoje ime, je dogodek
močno prizadel tudi Beardsleya. V očeh javnosti sta bila z Wildom močno povezana zaradi
sodelovanja pri Salomi, ki je izšla le leto predtem. Množice so javno obsojale Wilda in zahtevale
Beardsleyev odstop z mesta umetniškega urednika. Ta se je tako umaknil, vendar je kmalu našel
nov medij za razširjanje svoje umetnosti.
Skupaj s prijateljem Arthurjem Williamom Symonsom (1865–1945), ki je v preteklosti tudi
sam sodeloval pri Rumeni knjigi, in s finančno pomočjo Leonarda Smithersa (1861–1907) je
ustanovil novo literarno periodiko Savoy, namenjeno prvenstveno zbirateljem, literarnim
strokovnjakom in navdušencem. Ena izmed glavnih funkcij te nove publikacije je bilo
objavljanje Beardsleyevih del, in po umetnikovi prezgodnji smrti zaradi tuberkuloze 1898 je
popolnoma nehala izhajati.
Rumena knjiga je po drugi strani izhajala vse do leta 1897, ko je njeno produkcijo zavrlo
Harlandovo vedno bolj slabšajoče se zdravstveno stanje. V letih od 1894 in 1897 je redno
izhajala vsake tri mesece, v januarju, aprilu, juliju in oktobru. V prvem in zadnjem letu izdajanja
proces ni bil popoln. Prva številka je izšla šele aprila 1894, v zadnjem letu pa sta izšli le
januarska in aprilska številka, tako da je vsega skupaj izšlo trinajst številk.
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Zaključek
Danes smo že vajeni, da nič, kar je še veljalo včeraj, ne bo več veljalo jutri. Čas na prelomu
stoletja, v katerem je ustvarjal Beardsley, je bil tista točka, ko se je svet začel spreminjati v
velikih korakih. 19. stoletje je začelo iskati odgovore in jih pogosto našlo v črpanju iz
preteklosti; to je svoj navdih našlo v historicističnih tokovih neorenesanse in neobaroka.
Temelji Evrope so se stresali in preoblikovali v luči industrijske revolucije, Edisonovega
patenta žarnic, sufražetk in gibanja za pravice žensk. Stare vrednote so izginjale v luči novega
sveta, v katerem se je bolj kot na katerikoli predhodni točki v zgodovini zdelo, da je mogoče
prav vse.
Na svet, v katerem ni bilo prav nič trdno, nam danes ostajajo tudi subjektivni pogledi skozi oči
umetnikov. Impresionisti so bežali stran od ponorelega sveta v prvinsko osrčje narave,
prerafeliti so slikali naivno milino in lepoto, vzvišeno nad vsakodnevno blaznostjo, van Gogh
si je odrezal uro, Gauguin je iskal prvinsko srečo stran od naročja civilizacije, Toulouse Lautrec
se je utapljal v bohotni resničnosti bleščečih bordelov in Mucha je slikal krhek ideal ženske, ki
je postajal vse bolj izmuzljiv. Vsaka izmed njihovih resničnosti je resnična in iluzorna hkrati,
Beardsleyjeva umetnost pa med njimi ostaja samoten otok, brez sebi podobnega.
Po poti umetnosti ga je vodil predvsem ustvarjalni nagon. Njegova izobrazba in življenjske
okoliščine, v katerih se je rodil, sprva niso vodile v smeri umetnosti, čeprav je že kot otrok kazal
močan talent – podobno kakor van Gogh je bil večinoma samouk. Sicer je na poti prejemal
lekcije in usmeritve, svoj slog pa je v svoji kratki, manj kakor šest let trajajoči karieri bliskovito
spreminjal in nadgrajeval v luči sprotnih vplivov. Zanimivo bi bilo videti, v katero smer bi se
njegova umetnost razvijala naprej, če bi imel na voljo za umetniško ustvarjanje in razvijanje še
nekaj let več.
Beardsleyeve podobe ženske se spreminjajo od dela do dela. Ženske v Salomi, Rumeni knjigi,
Lizistrati in Ugrabitvi kodra se med seboj razlikujejo kakor noč in dan. Saloma in Lizistrata sta
divji in močni, določa pa ju tema spolnosti: prva je pod njenim nadzorom, druga pa jo uporablja
za nadzor moške populacije.
Večina ilustracij za Rumeno knjigo je v primerjavi z ilustracijami za Salomo in Lizistrato precej
bolj zadržanih in na trenutke celo nedodelanih. Kontroverzne risbe, ki so spremljale Wildovo
delo, so izšle istega leta kakor tri izmed štirih številk periodike, ki jih obravnavam v tej nalogi,
vendar so v primerjavi z ilustracijami, ki jih najdemo v slednjih, veliko bolj estetsko zaokrožene
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in dodelane. Ilustracije za Rumeno knjigo so zadržane in konzervativne, tako v motiviki kakor
tudi tehniki. Linije pri Salomi so močne, ženske figure pa aktivne in dejavne; Beardsleyeve
ženske v Rumeni knjigi so statične, izrisane s tankimi linijami in se pogosto zdijo kakor
odložene na sredino praznine, obstale sredi niča v sredini sicer praznega lista papirja.
Glede na to, kako hitro je Beardsley spreminjal slog, sem prepričana, da njegove zadnje
ilustracije nikakor še ne kažejo končne ustalitve v slogu. Zagotovo so najbolj izdelane, vendar
so v primerjavi s prejšnjimi tudi konzervativne, kar je lahko tudi posledica njegove predsmrtne
spreobrnitve v katolicizem. V tem smislu ga je njegova bolezen močno zaznamovala; v vernika
se je spremenil šele, ko je vedel, da se bo kmalu znašel na smrtni postelji. To je vplivalo tudi
na njegovo delo. Če bi imel na voljo zdravo in močno telo, ki bi mu še dolgo služilo, je glede
na njegovo izjemno produktivnost pri delu prav mogoče, da bi imeli danes na voljo še veliko
večji opus slik, izdelanih v podobnem slogu, v kakršnem sta nastali Saloma in Lizistrata.

59

Seznam literature
Miriam J. BENKOVITZ, Aubrey Beardsley. An Account of His Life, New York 1981.
Alan CRAWFORD, s. v. Beardsley, Aubrey Vincent (1872–1898). Illustrator, Oxford
Dictionary

of

National

Biography,

Oxford

2004.

(URL:

http://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb9780198614128-e-1821, datum dostopa: 2. 11. 2018.)
Dennis DENISOFF, Lorraine KOOISTRA, INTRODUCTION TO VOLUME 1 OF THE
YELLOW BOOK (APRIL 1894), The Yellow Nineties Online (ed. Dennis et Kooistra), 2011,
p. 1. URL: http://www.1890s.ca/PDFs/YBV1_Intro.pdf, 27. 10.2018.
Linda DOWLING, Letterpress and Picture in the Literary Periodicals of the 1890s, The
Yearbook of English Studies, XIV/1, 1986, pp. 5–125.
Richard Le GALLIENNE, The Romantic '90s, New York 1925.
Marjeta GOSTINČAR CERAR, Aubrey Beardsley in art nouveau. Teoretična analiza in
historična projekcija avtorjevega opusa (diplomsko delo, Univerza v Ljubljani), Ljubljana
1982.
Jackson HOLBROOK, The Eighteen Nineties. A Review of Art and Ideas at The Close of The
Nineteenth Century, Harmondsworth 1950.
L. K. HUGHES, Women Poets and Contested Spaces in "The Yellow Book", Studies in English
Literature, XXXXIV/4, 2004, pp. 849–872.
Corryn KOSIK, s. v. Aubrey Beardsley, Illustration History, Stockbridge 2018. (URL:
https://www.illustrationhistory.org/artists/aubrey-beardsley, datum dostopa: 30. 9. 2018.)
Sally LEDGER, Wilde Women and The Yellow Book. The Sexual Politics of Aestheticism and
Decadence, English Literature in Transition 1880-1920, XXXXX/1, 2007, p. 5.
William Somerset MAUGHAM, The Summing Up, New York 1938.
Lara Vinca MASINI, Art Nouveau, London 1984.

60

James Lewis MAY, John Lane and The Nineties, London 1936.
Mary Beth McGRATH, The Yellow Book (ed. Mark Samuels Lasner), 1991. (URL:
http://www.victorianweb.org/decadence/yellowbook.html, dostop 1. 11. 2018.)
John M. MUNRO, “Victorian Periodicals Newsletter.”, Victorian Periodicals Newsletter,
VIII/4, 1975, pp. 142–144.
Claire NIELSON, The Spirit of Beardsley. A Celebration of His Art and Style, New York 1998.
Allison PEASE, Modernism, Mass Culture and The Aesthetics of Obscenity, Cambridge/New
York 2000.
Brian READE, Beardsley, London 1967.
Maurice RHEIMS, Kunst um 1900, Dunaj/Pariz 1971.
Mark ROSKILL, Van Gogh, Gauguin and The Impressionist Circle, London 1970.
Dale RUSSELL, The Yellow Book, Cincinnati 1990.
Stanley WEINTRAUB, Introduction, The Yellow Book: Quintessence of the Nineties, New
York, 1964, p. 99.
Siegfried WICHMANN, JAPONISME, New York 20012, po Brinkmann, Kunst und Handwerk
in Japan, p. 259–265.
George WILLIAMSON, s. v. Aubrey Beardsley, The Catholic Encyclopedia, II, New York
1907. (URL: http://www.newadvent.org/cathen/02363a.htm, datum dostopa: 26 7. 2018.)
Peter WITTLICH, Art Nouveau drawings. Alfons Mucha, Aubrey Beardsley, Odilon Redon,
Edvard Munch, Jan Preisler, František Bílek, Alfred Kubin, František Kupka, Auguste Rodin,
Gustav Klimt, Egon Schiele, London 1974.

61

Seznam slikovnega gradiva
Slika 1: Aubrey Beardsley, Sentimentalna izobrazba (L'Education Sentimentale), The Yellow
Book,

I/1,

London/Boston

1894,

p.

55.

URL:

http://www.archive.org/stream/yellowapril189401uoft#page/n271/mode/2up, datum dostopa:
30. 10. 2018.
Slika 2: Aubrey Beardsley, Nočno delo (Night piece), The Yellow Book, I/1, London/Boston
1894,

p.

127.

URL:

http://www.archive.org/stream/yellowapril189401uoft#page/n271/mode/2up, datum dostopa:
30. 10. 2018.
Slika 3: Aubrey Beardsley, Portret gospe Patrick Campbell (Portrait of Mrs. Patrick
Campbell),

The

Yellow

Book,

I/1,

London/Boston

1894,

p.

157.

URL:

http://www.archive.org/stream/yellowapril189401uoft#page/n271/mode/2up, datum dostopa:
30. 10. 2018.
Slika 4: Aubrey Beardsley, Knjižna platnica za g. J. L. Properta (A Book Plate for J. L. Propert,
Esq.),

The

Yellow

Book,

I/1,

London/Boston

1894,

p.

253.

URL:

http://www.archive.org/stream/yellowapril189401uoft#page/n271/mode/2up, datum dostopa:
30. 10. 2018.
Slika 5: Aubrey Beardsley, Komični balet marionet, izveden s strani skupine Thêatre
Impossible, v treh risbah, I. (The Comedy Ballet of The Marionettes, as performed by the troupe
of The Thêatre Impossible, posed in three drawings, I.), The Yellow Book, I/2, London/Boston
1894,

p.

87.

URL:

http://www.archive.org/stream/yellowjuly189402uoft#page/n223/mode/2up, datum dostopa:
30. 10. 2018.
Slika 6: Aubrey Beardsley, Komični balet marionet, izveden s strani skupine Thêatre
Impossible, v treh risbah, I. (The Comedy Ballet of The Marionettes, as performed by the troupe
of The Thêatre Impossible, posed in three drawings, II.), The Yellow Book, I/2, London/Boston
1894,

p.

89.

URL:

http://www.archive.org/stream/yellowjuly189402uoft#page/n223/mode/2up, datum dostopa:
30. 10. 2018.

62

Slika 7: Aubrey Beardsley, Komični balet marionet, izveden s strani skupine Thêatre
Impossible, v treh risbah, I. (The Comedy Ballet of The Marionettes, as performed by the troupe
of The Thêatre Impossible, posed in three drawings, III.), The Yellow Book, I/2, London/Boston
1894,

p.

91.

URL:

http://www.archive.org/stream/yellowjuly189402uoft#page/n223/mode/2up, datum dostopa:
30. 10. 2018.
Slika 8: Aubrey Beardsley, Pepelkini čeveljci (The Slippers of Cinderella), The Yellow Book,
I/2,

London/Boston

1894,

p.

93.

URL:

http://www.archive.org/stream/yellowjuly189402uoft#page/n223/mode/2up, datum dostopa:
30. 10. 2018.
Slika 9: Aubrey Beardsley, Portret Madame Réjane (Portrait of Madame Réjane), The Yellow
Book,

I/2,

London/Boston

1894,

p.

95.

URL:

http://www.archive.org/stream/yellowjuly189402uoft#page/n223/mode/2up, datum dostopa:
30. 10. 2018.
Slika 10: Aubrey Beardsley, Portret samega sebe (Portrait of Himself), The Yellow Book, I/3,
London/Boston

1894,

p.

50.

URL:

http://www.archive.org/stream/yellowoct189403uoft#page/n73/mode/2up, datum dostopa: 30.
10. 2018.
Slika 11: Aubrey Beardsley, Spremljevalec gospe Gold, The Yellow Book, I/3, London/Boston
1894, p. 95. URL: http://www.archive.org/stream/yellowoct189403uoft#page/n73/mode/2up,
datum dostopa: 30. 10. 2018.
Slika 12: Aubrey Beardsley, Wagnerije (The Wagnerities), The Yellow Book, I/2,
London/Boston

1894,

p.

97.

URL:

http://www.archive.org/stream/yellowoct189403uoft#page/n73/mode/2up, datum dostopa: 30.
10. 2018.
Slika 13: Aubrey Beardsley, Dama s kamelijami (La Dame aux Camelias), The Yellow Book,
I/3,

London/Boston

1894,

p.

99.

URL:

http://www.archive.org/stream/yellowoct189403uoft#page/n73/mode/2up, datum dostopa: 30.
10. 2018.

63

Slika 14: Aubrey Beardsley, Skrivnostni rožni vrt (The Mysterious Rose Garden), The Yellow
Book,

I/3,

London/Boston

1894,

p.

271.

URL:

http://www.archive.org/stream/yellowoct189403uoft#page/n73/mode/2up, datum dostopa: 30.
10. 2018.
Slika 15: Aubrey Beardsley, Spokorjenje gospe ***** (The Repentance of Mrs. ****), The
Yellow

Book,

II/4,

London/Boston

1894,

p.

273.

URL:

http://www.archive.org/stream/yellowjan189504uoft#page/n297/mode/2up, datum dostopa:
30. 10. 2018.
Slika 16: Aubrey Beardsley, Portret gospodične Winifred Emery (Portrait of Miss Winifred
Emery),

The

Yellow

Book,

II/4,

London/Boston

1894,

p.

275.

URL:

http://www.archive.org/stream/yellowjan189504uoft#page/n297/mode/2up, datum dostopa:
30. 10. 2018.
Slika 17: Aubrey Beardsley, Pavje krilo (The Peacock Skirt). Oscar Wilde, Salome, London
1894. URL: https://www.gutenberg.org/files/42704/42704-h/42704-h.htm, datum dostopa: 30.
10. 2018.
Slika 18: Aubrey Beardsley, Lizistrata pridiga atenskim ženskam (Lysistrata haranguing the
Athenian

women).

Aristofan,

Lyzistrata,

London

1896.

URL:

https://ebooks.adelaide.edu.au/b/beardsley/aubrey/lysistrata/, datum dostopa: 30. 10. 2018.
Slika 19: Aubrey Beardsley , Toaleta (The Toilet). Alexander Pope, Ugrabitev kodra (The Rape
of

The

Lock),

London

1897.

URL:

https://blogs.reading.ac.uk/special-

collections/2013/07/favourite-find-aubrey-beardsleys-illustrations-for-the-rape-of-the-lock/,
datum dostopa: 30. 10. 2018.

64

