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Aubrey Vincent Beardsley
man / Engels
tekenaar, schilder, musicus, illustrator
Kwalificaties
tekenaar, schilder, musicus, illustrator
Nationaliteit/school
Engels
Geboren
Brighton (East Sussex) 1872-08-21
Overleden
Menton 1898-03-16
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Geboren 1872-08-21
Sterfplaats Menton
Plaats van werkzaamheid Epsom (Surrey)
Plaats van werkzaamheid Londen (Engeland)
Plaats van werkzaamheid Brighton (East Sussex)
Kwalificaties tekenaar
Kwalificaties schilder
Kwalificaties musicus
Kwalificaties illustrator
Onderwerpen allegorie
Onderwerpen christelijk religieuze voorstelling
Stroming symbolisme
Standplaats archief archief Otto Verhagen
Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Epsom (Surrey) 1881 - 1883
Londen (Engeland) 1883 - 1884
Brighton (East Sussex) 1884 - 1888
Londen (Engeland) 1888 - 1898
Relaties met andere kunstenaars
Nagevolgd door
in dit veld worden de navolgers van de kunstenaar vermeld. Hoewel leerlingen natuurlijk ook navolgers kunnen zijn, worden die hier niet
opnieuw vermeld. Met navolgers worden kunstenaars bedoeld die het werk van een voorganger in diens geest voortzetten. Dit kan soms zelfs
een eeuw later zijn; er is hiervoor geen tijdslimiet. Het gaat hier wel om iemand van wie het hele werk grotendeels in de trant is van de
nagevolgde kunstenaar.
Leeuw, Jan van der
Invloed op
In dit veld worden de kunstenaars vermeld op wie de beschreven kunstenaar invloed heeft gehad zonder dat er sprake was van een
onderwijssituatie of van slaafse navolging.
Arnold, Karl
Behmer, Marcus
Bellmer, Hans
Caspari, Walther
Christophe, Franz
Davidson, George Dutch
Bakst, Léon Nikolaevich
Demuth, Charles Henry
Onderwerpen
In dit veld worden de diverse onderwerpscategorieën of genres vermeld die in het oeuvre van de beschreven kunstenaar voorkomen. De

inhoud van dit veld is doorgaans meer gebaseerd op het aanwezige beeldmateriaal in het RKD dan op de literatuur.
allegorie, christelijk religieuze voorstelling
Stroming
Hier wordt vermeld tot welke stroming een kunstenaar kan worden gerekend. Niet alle stromingen zijn ingevoerd, want de inhoud van dit veld
is nog in opbouw.
symbolisme
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
22 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Thieme/Becker 1907-1950 , vol. 3 (1909), p. 111 e.v.
Bénézit 1976
Johnson/Greutzner 1976
Busse 1977
Witt Checklist 1978
Mathieu 1990 , p. 195
Saur 1992- , vol. 8 (1994), p. 45
Van Buul 2014 , passim
S. Bink, ''Als Wilde en Beardsley'. Aubrey Beardsley en zijn Nederlandse navolgers', Rythmus. Jaarboek voor de studie van het fin de
siècle 1 (2012), p. 227-245
N.J. Timpano, '"His wretched hand": Aubrey Beardsley, the grotesque body, and Viennese modern art', Art History 40 (2017) no. 3, p.
554-581
S. Owens 'Aubrey Beardsly' (book review of Gertner Zatlin 2016), Print Quarterley 34 (2017), p. 349-353
Documentatie RKD
In dit veld worden de standplaatsen vermeld van documentatiemateriaal in het RKD. De meeste standplaatsen verwijzen naar de
kunsthistorische beelddocumentatie. Daarnaast treft u verwijzingen naar persdocumentatie aan (knipsels en klein drukwerk).
BD/RKD/0940 - BUI/Schilder- en tekenkunst/Verenigd Koninkrijk.3
BD/RKD/Witt-microfiches
PDO/Buitenlandse kunstenaars
Standplaats archief
archief Otto Verhagen
Externe links
http://rond1900.nl/?p=8589
http://rond1900.nl/?p=11193
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