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When the Parisian art dealer Ambroise
Vollard published his first livre d’artiste in
1900, with prints by Pierre Bonnard, he
received vexed responses from bibliophilic
circles: “Painters are not illustrators. The
liberties they take are irreconcilable with the
finishing touch that defines the illustrated
book.” For bibliophiles, the illustrated book
was a deluxe edition of a literary work,
supplemented with images subordinate to the
text by a trained illustrator. However, the fin
de siècle ushered in the rise of a new genre of
illustrated books: the livre d’artiste (also
known as livre de peintre). Those who initiated
the livre d’artiste often did not originate from
the world of bibliophiles, and more importantly, the illustrator was an artist. The books
resembled bibliophilic editions in many ways:
they were printed on fine paper in a limited,
usually numbered edition, and included
meticulously rendered typography and
illustrations. Also, the livres d’artistes were
sold loose-leafed so that the owner could bind
them according to his own taste. They were
genuine collector’s items, bought because of
their aesthetic qualities and their rarity, rather
than for reading purposes. The main difference with bibliophilic editions was the
relation between text and image. Rather than
literal illustrations subordinate to the text, the
prints in livres d’artistes are usually free
interpretations that play a crucial role.
Sometimes they were even sold alongside the
book as separate prints or issued as autonomous artworks. In artistic circles, the livre
d’artiste was eagerly embraced, while bibliophiles were to remain sceptical for decades.
The interest artists took in illustrating
books was part of the larger success of
printmaking as an art form. Although prints
mostly tended to be reproductions of artworks
in different media for quite some time, in the
1890s artists started en masse making original
graphic works. One of the most prominent
publishers of the prints of these so-called
peintres-graveurs was Vollard who, up until the
1930s, commissioned artists from his gallery
to make all sorts of book illustrations. Even if

Toen de Parijse kunsthandelaar Ambroise
Vollard in 1900 zijn eerste livre d’artiste uitgaf,
met prenten van Pierre Bonnard, ontving hij
verontwaardigde reacties uit bibliofiele kringen:
“Schilders zijn geen illustratoren. De vrijheden
die zij zich permitteren zijn onverenigbaar met
de afwerking die het geïllustreerde boek
bepaalt.” Het geïllustreerde boek was voor
bibliofiele begrippen een luxe-editie van een
literair werk, door een geschoolde illustrator
voorzien van beelden die ondergeschikt waren
aan de tekst. Het fin de siècle zag echter de
opmars van een nieuw soort geïllustreerd boek,
het livre d’artiste (ook wel bekend als livre de
peintre). De initiatiefnemers kwamen vaak van
buiten de bibliofiele wereld en, belangrijker nog,
de illustrator was een kunstenaar. De boeken
hadden veel overeenkomsten met bibliofiele
uitgaven. Ze werden gedrukt op fraai papier in
een kleine, meestal genummerde oplage, met
uiterst verzorgde typografie en illustraties.
De livres d’artistes werden eveneens losbladig
verkocht, zodat de eigenaar in spe het naar
eigen smaak kon laten binden. Het waren dus
echte verzamelobjecten, die men kocht vanwege
de esthetiek en de zeldzaamheid, niet om ze te
lezen. Het grote verschil met bibliofiele uitgaven
was de verhouding tussen tekst en beeld.
In plaats van letterlijke illustraties die ondergeschikt zijn aan de tekst, zijn de prenten in livres
d’artistes vaak vrije interpretaties met een
centrale rol. Soms werden ze zelfs als losse
prenten bij het boek verkocht of uitgegeven als
zelfstandige kunstwerken. In kunstkringen
werd het livre d’artiste met open armen ontvangen, maar bibliofielen bekeken het decennialang met argusogen.
De interesse van kunstenaars voor het
illustreren van boeken was deel van een
grootschaliger opleving van de prentkunst.
Terwijl prenten lange tijd vooral reproducties
waren van een kunstwerk in een ander medium,
stortten kunstenaars zich in de jaren 1890
massaal op het maken van originele grafiek. Een
van de belangrijkste uitgevers van prenten van
deze zogenaamde peintres-graveurs was Vollard,
die tot in de jaren 1930 kunstenaars uit zijn stal
opdrachten gaf voor de meest uiteenlopende
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he was not the first person to do so, Vollard is
generally considered to be the father of the
livre d’artiste, the person responsible for its
rise to eminence. The Van Gogh Museum
owns about twenty livres d’artises from the
period between 1890 and 1945, many of which
were published by Vollard. These books
have been catalogued extensively during the
last couple of months as part of a perennial
research project focussed on the collection of
French fin de siècle printmaking. The museum houses one of the world’s most impressive
collections in this field, consisting of about
1800 objects, from autonomous prints to
posters and illustrated sheet music, theatre
programmes, and books. At the heart of this
collection are artists who belonged to the
avant-gardist artists’ group Les Nabis, such as
Pierre Bonnard, Maurice Denis, and Félix
Vallotton.
The following selection of seven books
from the collection of the Van Gogh Museum
provides an insight into the beauty and
diversity of the livre d’artiste as a phenomenon. How did these books come into being
and how do the illustrations relate to the text?
What, in short, makes these books so special?

boekillustraties. Hoewel hij niet de eerste was,
wordt hij algemeen beschouwd als de vader
van het livre d’artiste en degene die het
fenomeen tot grote hoogte bracht. Het Van
Gogh Museum heeft zo’n twintig livres d’artistes
uit de periode 1890-1945, waarvan vele van
Vollard. De afgelopen maanden werden
ze uitgebreid gecatalogiseerd in het kader van
een meerjarig onderzoeksproject naar de
collectie Franse prentkunst uit het fin de siècle.
Het museum beheert een van ’s werelds
mooiste collecties op dit gebied, bestaande uit
zo’n 1800 objecten, van autonome prenten
tot affiches en geïllustreerde bladmuziek,
theaterprogramma’s en boeken. De kern wordt
gevormd door avant-gardistische kunstenaars
die behoorden tot de kunstenaarsgroep
Nabis, zoals Pierre Bonnard, Maurice Denis
en Félix Vallotton.
De hiernavolgende selectie van zeven
boeken uit de collectie van het Van Gogh
Museum geeft inzicht in de pracht en diversiteit van het fenomeen livre d’artiste. Hoe
kwamen de boeken tot stand, hoe verhoudt
het beeld zich tot de tekst, kortom, wat maakt
de boeken zo bijzonder?

FURTHER READING/ VERDER LEZEN:
Anna Sigrídur Arnar, The Book as
Instrument: Stéphane Mallarmé, the Artist’s
Book, and the Transformation of Print
Culture, Chicago/London: The University of
Chicago Press, 2011.
Eleanor M. Garvey, The Artist and the Book
1860-1960 in Western Europe and the United
States, New York: Hacker Art Books, 1982.
Gordon Ray, The Art of the French Illustrated
Book, 1700-1914, New York: Pierpont
Morgan Library, 1982.
Fleur Roos Rosa de Carvalho, Marije
Vellekoop, Printmaking in Paris: The Rage
for Prints at the Fin de Siècle, Amsterdam:
Van Gogh Museum, 2012.
Willa Z. Silverman, The New Bibliopolis:
French Book Collectors and the Culture of
Print, 1880-1914, Toronto: University of
Toronto Press, 2008.
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FÉLIX VALLOTTON AND OCTAVE UZANNE:
LES RASSEMBLEMENTS: PHYSIOLOGIES
DE LA RUE

FÉLIX VALLOTTON EN OCTAVE UZANNE:
LES RASSEMBLEMENTS: PHYSIOLOGIES
DE LA RUE

What may appear at first glance to be a
traditional book was, at the end of the
nineteenth century, a striking publication: the
point of departure was not the text, but rather
the thirty drawings in black and white by the
painter and printmaker Félix Vallotton. With
a sense of humour and a knack for outspoken
stylizations, he depicted Parisian street views
in which large numbers of people are gathered
together to gawk at an accident, a parade, a
street artist or other people leaving the
theatre. The illustrations were commissioned
by art critic and bibliophile Octave Uzanne,
who subsequently asked fifteen authors to
write a text to accompany one of the images.
Uzanne was a central figure among Parisian
booklovers and set the tone for a new generation that wanted to manifest itself by publishing special editions of contemporary literature, rather than from the literary classics.
Uzanne’s choice of Vallotton as the
‘illustrator’ of Les rassemblements was daring
to say the least: the young artist had indeed
gained fame as an illustrator, but became a
member of the avant-gardist artists’ group
Les Nabis in the 1890s with his autonomous
woodcuts in black and white. Now that the
market for books was becoming saturated
with cheap paperbacks containing photomechanically produced images, Uzanne saw the
opportunity to distance himself from modern
methods of reproduction, and proposed
Vallotton as a modern artisan. Ironically, the
illustrations here are photomechanically
reproduced ink drawings rather than woodcuts, as Uzanne would have the public believe.
Notwithstanding the innovative relation
between word and image that was explored
during the process of creating the book, the
end result is rather conventional: text and
illustrations are each arranged on individual
pages and every chapter begins with a dutiful
anecdotal vignette by an illustrator who has
long since been forgotten. After all, Uzanne

Wat op het eerste gezicht een traditioneel boek
lijkt, was aan het einde van de negentiende
eeuw een opmerkelijke publicatie: niet de tekst
vormde het uitgangspunt, maar de dertig
zwart-wittekeningen van de schilder en
prentmaker Félix Vallotton. Met gevoel voor
humor en sterke stileringen verbeeldde hij
Parijse straatgezichten waarop grote hoeveelheden mensen samendrommen om zich te
vergapen aan een ongeval, optocht, straatartiest
of uitgaand theater. Hij ontving de opdracht
van de kunstcriticus en bibliofiel Octave
Uzanne, die vervolgens vijftien auteurs vroeg
een tekst te schrijven bij een van de beelden.
Uzanne vervulde in Parijs een centrale rol onder
de liefhebbers van bijzondere boeken en
was aanvoerder van een nieuwe generatie, die
zich wilde profileren door het uitgeven van
bijzondere edities van eigentijdse in plaats van
klassieke literatuur.
Uzannes keuze voor Vallotton als ‘illustrator’
van Les rassemblements was op z’n minst
gewaagd: de jonge kunstenaar werd weliswaar
bekend als illustrator, maar manifesteerde zich
in de jaren 1890 als onderdeel van de avant-gardistische kunstenaarsgroep Les Nabis met zijn
autonome houtsneden in radicaal zwart-wit.
Nu de boekenmarkt werd overspoeld door
goedkope paperbacks met fotomechanisch
geproduceerd beeldmateriaal, zag Uzanne zijn
kans schoon om zich fel af te zetten tegen
moderne reproductiemethoden en Vallotton
naar voren te schuiven als moderne ambachtsman. Ironisch genoeg zijn de uiteindelijke
illustraties fotomechanisch gereproduceerde
inkttekeningen en geen houtsneden, zoals
Uzanne het publiek deed geloven; het verschil is
in dit geval echter moeilijk te zien. Ondanks de
vernieuwende verhouding tussen woord en
beeld tijdens het ontstaansproces van het boek,
is het resultaat tamelijk conventioneel: tekst
en illustratie staan elk op een aparte pagina en
ieder hoofdstuk begint met een braaf anekdotisch vignet van een inmiddels volstrekt
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needed to be able to sell the book within the
bibliophilic community that adhered to a
number of unwritten rules, including a tidily
ordered graphic design of the page and the
subordination of the image to the text.

onbekende illustrator. Uzanne moest het
boek immers wel kunnen verkopen binnen de
bibliofiele gemeenschap waar een aantal
ongeschreven regels gold, zoals een ordelijke
bladspiegel en een hoofdaandeel voor de tekst.

JÓZSEF RIPPL-RÓNAI, JAMES

Félix Vallotton, Octave
Uzanne, and various writers,
Les rassemblements:
physiologies de la rue, 1896,
thirty photomechanically
reproduced ink drawings
and letterpress printing on

paper, 232 pp., numbered
114/200. Printed by
Imprimerie Crété, published
by Henri Floury, with
vignettes by François
Courboin. Van Gogh
Museum, Amsterdam

Félix Vallotton, Octave Uzanne
en diverse schrijvers, Les
rassemblements: physiologies
de la rue, 1896, dertig
fotomechanisch gereproduceerde inkttekeningen en
boekdruk op papier, 232 pp.,
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genummerd 114/220.
Gedrukt door Imprimerie
Crété, uitgegeven door Henri
Floury, met vignetten van
François Courboin. Van Gogh
Museum, Amsterdam
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PITCAIRN-KNOWLES EN GEORGES
RODENBACH: LES VIERGES EN LES
TOMBEAUX

In the case of Les vierges and Les tombeaux, it
was neither the artist nor the publisher who
took the initiative, but the artists themselves.
While Rippl-Rónai was working on his
colourful lithographs of dreamy girls on the
eve of adulthood, Pitcairn-Knowles made his
black and white woodcuts about the passing of
time in a cemetery. The well-known symbolist
writer Georges Rodenbach then wrote two
short stories, “the illustrations of the images”,
as Rippl-Rónai was to call them. The booklets
were published by Siegfried Bing, a Parisian art
dealer and maecenas whose gallery L’Art
Nouveau was to play an important role in the
revival of decorative arts in Paris around 1900.
Shortly after their appearance, these two books
were displayed in a large-scale international
exhibition on modern bookmaking, organized
by Bing in his gallery.
The mutual cohesion of the books was
developed in great detail. The themes as well
as the use of colours in the two books were
opposed to one another and were therefore
beautifully complementary, whilst both had
the same discreet measurements. Although
the artists had each worked independently on
the prints of the separate publications, they
explicitly presented the project as a collaboration. ‘Imaginé par deux amis’, is printed at the
back of both books, and the option to buy both
artworks together for a reduced price was
advertised.

Het initiatief voor Les vierges en Les tombeaux
kwam niet van de schrijver of uitgever maar
van de kunstenaars zelf. Terwijl Rippl-Rónai
werkte aan zijn kleurrijke lithografieën van
dromerige meisjes aan de vooravond van
volwassenheid, maakte Pitcairn-Knowles zijn
zwart-withoutsneden over de verstrijkende tijd
op een begraafplaats. De bekende symbolistische schrijver Georges Rodenbach schreef
vervolgens twee korte verhalen, “de illustraties
van het beeld” in de woorden van Rippl-Rónai.
De boekjes werden uitgegeven door Siegfried
Bing, een Parijse kunsthandelaar en mecenas
die met zijn galerie L’Art Nouveau een bepalende rol zou gaan spelen in de opleving van de
Franse toegepaste kunst rond 1900. Kort na het
verschijnen waren de twee boeken te zien op
een grote internationale overzichtstentoonstelling van moderne boekdrukkunst die Bing in
zijn galerie organiseerde.
De onderlinge samenhang van de boekjes
was tot in de puntjes uitgedacht. De thema’s en
het kleurgebruik waren tegenovergesteld en
vulden elkaar mooi aan, terwijl het bescheiden
formaat overeenkwam. Hoewel de kunstenaars
elk de prenten voor een van de publicaties
hadden verzorgd, presenteerden ze hun project
aan de buitenwereld nadrukkelijk als een
samenwerking. Achter in beide boekjes staat
te lezen “imaginé par deux amis”, en een
advertentie uit die tijd bood de mogelijkheid
tegen korting beide kunstwerkjes tegelijk aan
te schaffen.

József Rippl-Rónai and
Georges Rodenbach, Les
vierges, 1895, four colour
lithographs and letterpress
printing on paper, edition
of 500. Printed by
Chamerot & Renouard,
published by Siegfried
Bing. Van Gogh Museum,
Amsterdam (Vincent
van Gogh Foundation).

József Rippl-Rónai en Georges
Rodenbach, Les vierges, 1895,
vier kleurenlithografieën en
boekdruk op papier, oplage
500. Gedrukt door Chamerot
& Renouard, uitgegeven
door Siegfried Bing. Van
Gogh Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Stichting).

James Pitcairn-Knowles
and Georges Rodenbach,
Les tombeaux, 1895, four
woodcuts and letterpress
printing on paper, edition
of 500. Printed by
Chamerot & Renouard,
published by Siegfried
Bing. Van Gogh Museum,
Amsterdam (Vincent van
Gogh Foundation).
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James Pitcairn-Knowles
en Georges Rodenbach,
Les tombeaux, 1895, vier
houtsneden en boekdruk
op papier, oplage 500.
Gedrukt door Chamerot &
Renouard, uitgegeven door
Siegfried Bing. Van Gogh
Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Stichting).
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Parallèlement is regarded as one of the culminating points of the modern illustrated book; at the
time that it appeared, it was groundbreaking.
It was the first time that art dealer Ambroise
Vollard presented himself as a publisher of livres
d’artistes, which at that time was considered to
be a remarkable and risky endeavour. After all,
Vollard did not hail from the world of books,
he was not familiar with the unwritten rules of
publishing, and unlike bibliophilic associations,
he had no assurance of a consumer market. He
chose Pierre Bonnard as the illustrator, a painter
and printmaker from his own circle who became
known in the 1890s for his colourful posters,
illustrations, and autonomous graphic works.
Bonnard, however, had never worked on a livre
d’artiste of this scale. Bonnard was given a lot of
freedom in illustrating Paul Verlaine’s sensuous
poems about the conflicts between religion and
worldly pleasures, as well as the tension between
heterosexuality and homosexuality. Bonnard
designed his pinkish lithographs directly onto
the proof sheets containing a typography which
was very modern at the time, and let the images
run playfully between and along the text. He did
not literally illustrate the poems, but provided
free interpretations of a decorative and suggestive style to match the nature of the poetry.
The book was lauded in avant-garde circles
but book collectors were outraged by it. They felt
its “undefined style” and unconventional graphic
design of the pages was unworthy of the age-old
tradition of the illustrated book in which the
image was always supposed to be subordinate to
the text. Upon seeing Bonnard’s illustrations,
even the Imprimerie Nationale, that printed the
text on the understanding that it was about
geometry, demanded its logo be removed from
the title sheet. It did not want to be affiliated so
ostentatiously with an erotic publication and
thus Bonnard ended up designing an image
replacing the logo. A copy of the rejected title
sheet containing a lithograph by Bonnard on
the reverse, is kept alongside the book in the
Van Gogh Museum.

Parallèlement behoort tot de hoogtepunten van
het moderne geïllustreerde boek en was ten
tijden van zijn verschijning baanbrekend.
Het was voor het eerst dat de kunsthandelaar
Ambroise Vollard zich manifesteerde als uitgever
van livres d’artistes, destijds een opmerkelijke
en risicovolle onderneming. Hij was immers niet
afkomstig uit de boekenwereld, niet bekend
met de ongeschreven regels die daar golden en
in tegenstelling tot bibliofiele genootschappen
niet vooraf verzekerd van een afzetmarkt. Als
illustrator koos hij Pierre Bonnard, een schilderprentmaker uit zijn eigen stal, die in de
jaren 1890 doorbrak met zijn kleurrijke affiches,
illustraties en autonome grafiek. Aan een
omvangrijk livre d’artiste had Bonnard nog niet
meegewerkt. Hij kreeg van Vollard veel vrijheid
bij het illustreren van sensuele gedichten van
Paul Verlaine over de strijd tussen religie en
werelds geluk en de spanning tussen heteroen homoseksualiteit. Bonnard ontwierp zijn
rozerode lithografieën direct op drukproeven van
de destijds zeer moderne typografie en liet het
beeld speels tussen en langs de tekst laveren.
Hij leverde geen letterlijke illustraties, maar vrije
interpretaties met een decoratief en suggestief
karakter, passend bij de aard van de poëzie.
In avant-gardistische kunstkringen werd het
boek lovend ontvangen, maar boekenverzamelaars spraken er schande van. Ze vonden de
“ongedefinieerde stijl” en onconventionele
bladspiegel onwaardig aan de lange traditie van
het geïllustreerde boek, waarin het beeld altijd
ondergeschikt diende te zijn aan de tekst. Zelfs
de Imprimerie Nationale, die de tekst drukte in
de veronderstelling dat het over meetkunde ging,
eiste bij het zien van de illustraties dat haar
logo van het titelblad zou worden verwijderd.
Zij wenste haar naam niet zo opzichtig te
verbinden aan een dergelijk erotische publicatie,
waarop Bonnard uiteindelijk een vervangend
beeld ontwierp. Een exemplaar van het afgekeurde titelblad, met op de achterzijde een litho van
Bonnard, wordt in het Van Gogh Museum bij het
boek bewaard.
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Pierre Bonnard and Paul
Verlaine, Parallèlement, 1900,
109 colour lithographs, 9
woodcuts (executed by Tony
Beltrand) and letterpress
printing on paper, 109 pp.,
numbered 200/200. Printed

by Auguste Clot (lithographs)
and Imprimerie Nationale
(text), published by Ambroise
Vollard. Van Gogh Museum,
Amsterdam (Vincent van
Gogh Foundation).

Pierre Bonnard en Paul
Verlaine, Parallèlement, 1900,
109 kleurenlithografieën, 9
houtsneden (uitgevoerd door
Tony Beltrand) en boekdruk op
papier, 109 pp., genummerd
200/200. Gedrukt door
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Auguste Clot (lithografieën) en
Imprimerie Nationale (tekst),
uitgegeven door Ambroise
Vollard. Van Gogh Museum,
Amsterdam (Vincent van Gogh
Stichting).
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Maurice Denis was only nineteen in 1889
when, on his own initiative, he started making
illustrations for Sagesse, the collection of
poems written by Paul Verlaine after his
conversion to Catholicism. For Denis, illustrating a work by this established symbolist was a
way of manifesting his own beliefs: he, too,
was an unwavering catholic, who furthermore
had outspoken ideas concerning the role of
illustration. Instead of slavishly following the
text, he saw illustration as a visual equivalent
of the written word, as a language in its own
right. Just as a poem does not merely offer a
description of reality but rather creates an
atmosphere by using sounds and rhythms,
an illustration was not meant to imitate the
subject matter, but to evoke a parallel feeling
by means of colour fields, lines, and patterns.
In a sense, the images were intended to be
able to function autonomously, which Denis
underlined by exhibiting a sheet containing
three designs as a separate artwork.
Initially, his plans for Sagesse did not
amount to much, and it was not until 1911 that
his illustrations were published alongside the
poems as a livre d’artiste by the art dealer
Ambroise Vollard. The artist proposed
printing his drawings by means of a photomechanical procedure, but Vollard had learned
that woodcuts were more successful on the
market and had the drawings reproduced by a
professional wood engraver. Moreover, the
images, just like the text in relief printing,
could be printed simultaneously with the text.
The result may be somewhat reminiscent of
illuminated medieval manuscripts, but is in
fact very modern due to the changing shapes
of the image frames and the decorative and
stylized style.

Maurice Denis was pas negentien toen hij in
1889 uit eigen beweging illustraties begon
te tekenen bij Sagesse, de dichtbundel die Paul
Verlaine schreef na zijn bekering tot het
katholicisme. Het illustreren van het werk van
deze gevestigde symbolistische dichter was voor
Denis een manifestatie van zijn opvattingen:
ook hij was overtuigd katholiek en bovendien
had hij uitgesproken ideeën over de rol van
illustratie. In plaats van de tekst slaafs te volgen
was een illustratie voor hem een beeldende
pendant van het woord met een eigen taal.
Zoals een gedicht de werkelijkheid niet slechts
beschrijft maar een sfeer oproept met klank
en ritme, zo moest een illustratie een onderwerp
niet nabootsen maar een parallel gevoel
evoceren met behulp van kleurvlakken, lijnen
en patronen. In zekere zin moesten de beelden
zichzelf staande kunnen houden, wat Denis
onderstreepte door een blad met drie ontwerpen als zelfstandig kunstwerk te exposeren.
Zijn plannen voor Sagesse vonden aanvankelijk weinig weerklank en het duurde tot 1911
voordat zijn illustraties mét de gedichten
werden uitgegeven als livre d’artiste door de
kunsthandelaar Ambroise Vollard. De kunstenaar stelde voor zijn ontwerptekeningen met
behulp van een fotomechanisch procedé te laten
afdrukken, maar Vollard had inmiddels geleerd
dat houtgravures beter in de markt lagen en
liet de tekeningen door een professioneel
houtgraveur reproduceren. Bovendien konden
de beelden, net als de tekst in hoogdruk, op
deze manier tegelijkertijd worden gedrukt met
de tekst. Het resultaat herinnert weliswaar aan
verluchte Middeleeuwse manuscripten, maar
is zeer modern door de afwisselende vormen
van de beeldkaders en de decoratieve, abstraherende beeldtaal.

Maurice Denis and Paul
Verlaine, Sagesse, 1911, 72
colour woodcuts (executed by
Jacques Beltrand) and
letterpress printing on paper,

Maurice Denis en Paul
Verlaine, Sagesse, 1911, 72
kleurenhoutgravures
(uitgevoerd door Jacques
Beltrand) en boekdruk op

100 pp., numbered 159/200.
Published by Ambroise
Vollard. Van Gogh Museum,
Amsterdam (Vincent van
Gogh Foundation).
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papier, 100 pp., genummerd
159/200. Uitgegeven door
Ambroise Vollard. Van Gogh
Museum, Amsterdam (Vincent
van Gogh Stichting).
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AUGUSTE RODIN AND OCTAVE MIRBEAU:
LE JARDIN DES SUPPLICES

AUGUSTE RODIN EN OCTAVE MIRBEAU:
LE JARDIN DES SUPPLICES

When Octave Mirbeau asked Ambroise
Vollard in 1899 if he wanted to publish a
luxury edition of his recent book Le jardin
des supplices, his proposal had already been
rejected by various other publishers.
The reason for this was the perverse-erotic
content of the novel as well as the idea of
letting Auguste Rodin, who was not an
established illustrator, furnish the images.
Contrary to most livres d’artistes published
by Vollard, text and image here are divided
over two quires, and are therefore physically
separated from one another. This way,
the reader could either enjoy the story and
the prints separately, or place them next to
one another at will.
The first quire consists of a collection of
texts. The central story is about a French
diplomat who is sent to China and is seduced
by a sadistic femme fatale. She takes him to
a paradise-like garden where prisoners are
being tortured, which fills her with ecstasy.
The second quire contains twenty loose
lithographs based on watercolour drawings
by Rodin. Every print has a blotting paper
cover featuring a scaled down drawing of
the lithograph and a quote from the novel.
The lithographic technique is highly suited
for flowing lines and large colour fields, and it
was thanks to the intensive collaboration
with the skilled lithographer, Auguste Clot,
that Rodin, who had no experience in printmaking, was able to develop his elaborate
stylization. He portrayed the characters with
just a few grey lines: ecstatic, charming,
tortured, or suffering. He coloured their nude
bodies in shades of pink, orange, brown,
grey, and red that blended into one another.
The carnality and vulnerability are striking,
even without the assistance of the text,
but in combination with the macabre story,
the images really get under the skin.

Toen Octave Mirbeau in 1899 de kunsthandelaar
Ambroise Vollard vroeg of hij een luxe-editie
wilde uitgeven van zijn onlangs verschenen
boek Le jardin des supplices, was het plan van de
schrijver reeds door verschillende uitgevers
afgewezen. De reden hiervoor was de perverserotische lading van de roman en het voornemen
de illustraties te laten verzorgen door Auguste
Rodin, als illustrator weinig bekend. Anders dan
in de meeste livres d’artistes die Vollard uitgaf,
zijn beeld en tekst in dit boek verdeeld over twee
katernen en dus fysiek van elkaar gescheiden.
Op deze manier kon de lezer het verhaal en de
prenten afzonderlijk tot zich nemen of naar
believen naast elkaar leggen.
Het eerste katern bestaat uit een verzameling teksten. Centraal staat het verhaal over
een Franse diplomaat die naar China wordt
uitgezonden en zich laat verleiden door een
sadistische femme fatale. Zij neemt hem
mee naar een paradijselijke tuin waar gevangenen worden gemarteld en raakt er geheel
in vervoering. Het tweede katern bevat
twintig losbladige lithografieën naar waterverftekeningen van Rodin. Elke prent heeft een
vloeipapieren omslag met daarop een verkleinde contourtekening van de litho en een citaat
uit de roman. De lithografische techniek leent
zich bij uitstek voor vloeiende lijnen en grote
kleurvlakken en het was dankzij de intensieve
samenwerking met de meesterlithograaf
Auguste Clot dat de ongeoefende prentmaker
Rodin tot een verregaande stilering kwam.
Met enkele grijze lijnen gaf hij de personen
weer: extatisch, bevallig, gekweld of lijdend.
Hun naakte lichamen kleurde hij in met in
elkaar overlopende tinten roze, oranje, bruin,
grijs en rood. De vleselijkheid en kwetsbaarheid
spatten eraf, ook zonder de tekst, maar in
combinatie met het macabere verhaal kruipen
de indringende beelden onder de huid.
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Auguste Rodin and Octave
Mirbeau, Le jardin des
supplices, 1902, twenty colour
lithographs and letterpress
printing on paper, 167 pp.,

numbered 183/200. Printed
by Auguste Clot, published by
Ambroise Vollard. Van Gogh
Museum, Amsterdam.

Auguste Rodin en Octave
Mirbeau, Le jardin des supplices,
1902, twintig
kleurenlithografieën en
boekdruk op papier, 167 pp.,
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genummerd 183/200. Gedrukt
door Auguste Clot, uitgegeven
door Ambroise Vollard. Van
Gogh Museum, Amsterdam.
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When Bonnard was asked by the Tériade
publishing house in 1941 to make a livre
d’artiste, he had already illustrated quite a
number of books, ranging from contemporary
poetry to literature from antiquity. While
publishers of rare books would usually choose
the texts themselves and then look for an
artist to do the illustrations, Tériade started
by approaching the artist and giving him the
freedom to choose the text himself. For
Bonnard, this was apparently not so simple
and eventually Tériade came up with a
different solution: the artist would not just
illustrate the book, he would also write it.
This is how Correspondances came into being;
a collection of fictitious letters to friends,
family members, and himself in which
Bonnard semi-biographically discusses life,
his direct surroundings and society. The
anecdotal drawings in a sketchy and caricatural style match the subject matter.
The handwritten letters were transferred
onto paper by means of a photomechanical
procedure and the pen drawings were printed
in the same way. The drawings were printed
on a smaller and whiter piece of paper which
was subsequently glued into the book as if
to suggest that they were handmade. What at
first sight appears to be an authentic and
spontaneous scrapbook is in fact a carefully
directed artwork. Contrary to Bonnard’s
groundbreaking Parallèlement however,
Correspondances is a little-known work: this
is probably due to the large number of copies
that were made and its lack of technical
authenticity.

Toen Bonnard door uitgever Tériade in 1941
werd benaderd voor het maken van een livre
d’artiste had hij inmiddels een aardig aantal
geïllustreerde boeken op zijn naam staan,
van contemporaine poëzie tot literatuur uit de
klassieke oudheid. Terwijl uitgevers van
bijzondere boeken doorgaans zelf een tekst
kozen en voor de illustraties een geschikte
kunstenaar zochten, benaderde Tériade eerst
de kunstenaar en gaf hij hem de vrijheid zelf
een tekst te kiezen. Dit bleek voor Bonnard
geen sinecure en uiteindelijk had Tériade
de oplossing: de kunstenaar zou het boek niet
alleen illustreren maar ook zelf schrijven.
Zo ontstond Correspondances, een verzameling
fictieve brieven aan vrienden, familie en
zichzelf waarin Bonnard semi-biografisch
verhaalt over het leven, zijn omgeving en de
maatschappij. De anekdotische tekeningen
in een schetsmatige, karikaturale stijl sluiten
er qua onderwerp op aan.
De handgeschreven brieven werden met
behulp van een fotomechanisch procedé
overgebracht op het papier en ook de pentekeningen werden op deze wijze in oplage gedrukt.
Om de suggestie van het handgemaakte te
behouden werden de tekeningen op een kleiner
en witter papier gedrukt en vervolgens in het
boek geplakt. Wat op het eerste oog een
authentiek en spontaan plakboek lijkt, is in
feite een zorgvuldig geregisseerd kunstwerk.
In tegenstelling tot Bonnards baanbrekende
Parallèlement is Correspondances echter maar
nauwelijks bekend en ging het boek vermoedelijk ten onder aan de hoge oplage en het gebrek
aan technische authenticiteit.
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Pierre Bonnard,
Correspondances, 1944, 28
photomechanically
reproduced ink drawings and
photomechanically
reproduced hand-written

text, 87 pp., numbered
502/1000. Printed by
Draeger, published by
Tériade. Van Gogh Museum,
Amsterdam (Vincent van
Gogh Foundation).

Pierre Bonnard,
Correspondances, 1944, 28
fotomechanisch gereproduceerde inkttekeningen en
fotomechanisch gereproduceerde handgeschreven tekst,

87 pp., genummerd 502/1000.
Gedrukt door Draeger,
uitgegeven door Tériade.
Van Gogh Museum,
Amsterdam (Vincent van
Gogh Stichting).

