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 Verk Toulouse-Lautrec eru flestum kunn þó færri þekki nafnið. Verk hans 

hafa enda verið sýndar á kaffihúsum, verslunum, sjónvarpsþáttum og þekktum 

kvikmyndum. Ennfremur hefur persóna hans birst í kvikmyndum, t.d. hinni 

ævisögulegu Lautrec (´98) og Óskarsverðlaunamyndinni Moulin Rouge þar sem 

hann er leikinn af John Leguizamo (´01).  

 Þrátt fyrir mikla líkamlega annmarka var það ætíð takmark Lautrec að finna 

og næra listamanninn innra með sér. París bauð upp á andrúmsloft að hans 

skapi. Þar varð hann afar vinsæll á knæpugestur, kynntist sérstökum karakterum 

og setti svip sinn á borgarlífið. Lautrec var enda engu síður þekktur en næturlegir 

skemmtikraftar Moulin Rouge, en barinn sá var á þessum tíma einn þekktasti 

svallstaður borgarinnar. Á Moulin Rouge sást hann flest kvöld en daginn eftir nýtti 

hann til að skissa senur undangenginnar nætur. 

 Auk þess að sækja innblástur í atburði í umhverfi sínu var Lautrec 

hugfanginn af japanskri list og reyndi að innleiða áhrif hennar í eigin sköpun. 

Hugtakið Japonismi var notað til að skilgreina verk hans, þar sem saman komu 

áhrif hins evrópska og japanska listaheims.

 Lautrec þreifaði einnig fyrir sér í öðrum listformum en teikningu, svo sem 

málun og steinþrykki. Málaralistin lá ekki jafn vel fyrir honum og steinþrykking en 

Lautrec sagði eitt sinn við trúnaðarvin sinn að verk Velasquez hefðu dregið úr 

honum löngun til listmálunar.1 Þess í stað lagði hann áherslu á fullkomnun í 

myndlýsingum.

 Í þessari ritgerð mun ég fjalla um þá einstaklinga sem veittu honum 

innblástur, áhrif hins japanska menningarheims á listasköun hans og að lokum 

einbeit mér að steinþrykk verkunum.

      Fjölskylda

 Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa fæddist 24. nóvember 

1864, á ættaróðalinu, Hotel du Bisc í Albi. Hann var sonur Alphonse Charles de 

1 Denys Sutton. Lautrec. Paul Hamlyn, 1962, bls 22
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Toulouse greifa, einkasonar tignra foreldra og erfingja mikilla auðæfa og Adéle-

Zoë Tapié de Céleyran greifynju sem kominn var af nýríkum ættum. Vegna 

yfirvofandi kreppu í frönsku efnahagslífi bar fæðingu Henri upp á tímamótum í 

fjölskyldulífinu. Þess utan þjáðist ætt Henris vegna skyldleikahjónabanda, enda 

ömmur hans systur og foreldrar frændsystkini. Sökum þessa þjáðist Henri af 

pycnodystosis, sjaldgæfum sjúkdómi sem lýsir sér í rýrnun beina og leiðir til þess 

að hendur og fætur hætta að vaxa á sama hraða og afgangur líkamans.2

 Margar sögur fara af sérvisku greifans og hrekkjum sem jöðruðu við 

geðveiki. Hann var haldinn ólæknandi hestaáhuga, var mikill veiðimaður og 

vonaði að sonur hans gæti tekið þátt í þeirri ánægju. Líkamlegir annmarkar 

Henris hömluðu afturámóti fullri þátttöku og eftir að Henri örkumlaðist í kjölfar 

slæms fótbrots sýndi faðir hans lítinn áhuga á uppeldi sonar síns. Ennfremur 

skildi greifinn alls ekki áhuga sonar síns á list. Skilningur móður hans var engu 

meiri en engu síður hélt hún ákaflega upp á son sinn og helgaði honum líf sitt.3 

          París

 Um það leyti sem Henri örkumlaðist ákvað hann að taka stefnuna á 

listsköpun. Henri Toulouse-Lautrec hóf listnám hjá dýralífsmálaranum René 

Princeteau (1843-1914). Hann lærði hjá honum til 1882 og hafði Princeteau mikil 

áhrif á þróun stíls Lautrec. 1882 hóf hann nám í stúdíói Léon Bonnant en flutti sig 

síðar um set og í stúdíó Fernard Cormon. Hjá þessum akademísku málurum 

lærði Lautrec þó einkum grunntækni. 4

 Um miðjan 9. áratug 19. aldar gafst hann upp á vinnu sinni hjá Cormon og 

settist að í Montmartre. Síðustu tíu af fimtán árum sem hann átti eftir ólifað vann 

hann í eigin stúdíó í Caulaincourt, nálægt Montmartre kirkjugarðinum.5

2 Jesse McDonald. Toulouse-Lautrec. Bison Books Ltd, 1994, bls. 4.

3 F. Novotny. Toulouse-Lautrec. Phaidon Press LTD., 1969, bls. 5.

4 Victor Arwas. Belle Epoque. Rizzoli, 1978, bls. 84.

5 F. Novotny. Toulouse-Lautrec. Phaidon Press LTD., 1969, bls. 5-6.
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 Þegar Lautrec kom til Parísar árið 1882 hafði borgin nýverið tekið 

stakkaskiptum. Gamla borgarmyndin með þröngum og daunillum strætum hafði 

vikið fyrir sköpunarverki Georges Haussman, nýtískulegum breiðstrætum með 

fullkomnu neðanjarðar skólpkerfi.6 Tímabilið sem í hönd fór hefur jafnan verið 

nefnt „La Belle Époque“ eða Fagri tíminn. Kaffihús spruttu upp á hverju götuhorni 

og næturlífið blómstraði. Bóhemar óðu uppi og var Lautrec einn sá 

sérkennilegasti. Sem fastagestur á Moulin Rouge drakk ómælt absinthe, var 

hrókur alls fagnaðar og skissaði stöðugt lausar útlínur af öllu sem fyrir augu bar. 

Lautrec var heillaður af litagleði impressjónista enda samferðarmaður Van Gogh, 

Manet, Renoir, Gauguin og Degas. Morguninn eftir þegar hann dró fram 

skissubókina öðlaðist næturlíf Parísar því enn litskrúðugra framhaldslíf á striga 

Henris.7 Myndir af dansi kankanstúlknanna urðu ódauðlegar og kynþokki 

Parísarmeyjanna hreyfir enn við ungum hjörtum. Myndir af nöturlegum örlögum 

alþýðustúlkna undir lok 19. aldar áttu hinsvegar rætur að rekja í stefnumót Henris  

við minna dyggðugar dætur Parísar í reykmettuðum bakherbergjum.

 Lautrec aflaði sér tekna m.a. með því að mála auglýsingaplaköt. Innblástur 

í gerð þeirra sótti hann í japanska litaprentun og náði list hans hvað mestu flugi í 

auglýsingagerðinni. Vandamálið var að hvert plakat var einstakt en ending 

auklýsingarinnar takmörkuð. Til þess að ná til sem flestra varð að fjölfalda 

auglýsingarnar. Lausnin var steinþrykk og náði Toulouse-Lautrecs frábærum 

tökum á þeirri tækni.8

Japonismi

 Lautrec var fyrstur franskra málara að þróa með sér einstaka tækni með 

bleklínuna. Með einfaldri línu tókst Lautrec að lýsa hreyfingu á áhrifaríkan hátt og 

6 Gina Pischel. Listasaga Fjölva 3. bindi. Nýöld. Nútími. Fjölvaútgáfan, 1977, bls. 638.

7 www.ibiblio.org/wm/paint/auth/toulouse-lautrec/

8 Gina Pischel. Listasaga Fjölva 3. bindi. Nýöld. Nútími. Fjölvaútgáfan, 1977, bls. 638.

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/toulouse-lautrec/
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/toulouse-lautrec/
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tókst að færa viðföng sín úr einni stellingu í aðra með örfáum pensilstrokum og 

ná þannig fram línulegri frásögn.9

 Austurlensk blekteikning, 

undirflokkur skrautritunnar, var 

enduruppgötvuð af evrópskum 

málurum á 19. öld. Þeir vegsömuðu þá 

gildin sem birtust í gæðum austurlensks 

leturkerfis ásamt einfaldri sýn á 

umhverfið. Áhrif austurlenskrar tækni 

náði hámarki á seinni helming 19. aldar 

þegar nær allir evrópskir málarar gerðu 

tilraunir með blekmálun og akademíur 

kenndu beitingu blekpensla. 

Forgöngumenn impressjónista voru þar fremstir í flokki s.s Manet, Monet og 

Degas. Lautrec nýtti sér vel þetta nýja listform.10 Líkt og Degas átti Lautrec 

heilmikið safn af japönskum prentverkum en söfnun þeirra hóf hann um svipað 

leyti og hann flutti til Parísar. Þessi verk kenndu honum að hann gæti fest módel 

sín á blað án þess að notfæra sér ljós og skugga (charoscoro). Ef lýsingar var 

þörf lét hann hana koma að neðan og gat með því móti flatt út óupplýst viðfangið 

en dregið fram og hleypt um áberandi einkenni þess.

 Af Japönum lærði Lautrec einnig að notast við útlínur og flata liti. 

Ennfremur komst hann að því að hann gat notað skraut í verk sín án þess að að 

eyðileggja natúralísk áhrif. En eitt það mikilvægasta sem hann tileinkaði voru 

möguleikar til að líkja eftir samdrætti rýmis. Með því að leiða augun að efri hluta 

verka sinna myndaði hann flata, samsíða og sundurlausa fleti. Samsetningin var 

ekki miðjusett og háar skálínur hjálpuðu til við að mynda falska fjarvídd.11

9 Siegfried Wichman. Japonisme. The Japanese influence on Western art since 1858. Thames & 
Hudson, 1999, bls 382-384. 

10 Siegfried Wichman. Japonisme. The Japanese influence on Western art since 1858. Thames & 
Hudson, 1999, bls 380-382.

11 Douglas Cooper. Toulouse-Lautrec. Harry N. Abrams, INC., 1982, bls. 33.
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 Í stúdíum Lautrec af dönsurum er staða þeirra dregin fram með lauslegum 

snertingum pensilsins eða fínum bogadregnum línum. Í kjölfarið var þessi aðferð 

síðan tekinn upp af mörgum evrópskum grafíklistamönnum og eru margar 

myndlýsingar í evróskum dagblöðum og tímaritum gott dæmi.

Japönsku meistararnir

 Lautrec hafði dálæti á að teikna skemmtikrafta, vændiskonur og 

skrautlegar persónur karakterara. Ekki er ólíklegt að þann áhuga megi rekja til 

japanskrar listar. Í „Elle“ seríu sinni, þar sem Lautrec teiknaði ríflega 50 

kvenmannsmyndir. er til að mynda ákveðinn samtónn við verk japanska 

listamannsins Kitagawa Utamaro. Lautrec heldur sig við helstu vændishús 

Montmarte en myndefni Utamaro í verkunum „hús nautnanna“ voru hórur í 

vændishúsum Yoshiwara. Þetta er engin tilviljun því að Lautrec hafði fengið safn 

af erótískum verkum Utamaro, „Ljóð koddans“ frá de Goncourt bræðrunum.12

 Enginn austurlenskur listamaður hefur notið jafn mikilla vinsælda í seinni 

tíð, gefið út jafnmargar bækur eða átt verk á jafnmörgum yfirlitssýningum og 

Katsushika Hokusai. Hokusai hefur allt frá miðri 19. öld haft djúpstæð áhrif á 

listamenn á vesturlöndum og var Lautrec þar ekki undanskilinn.13

 Hokusai leitaðist við að ná hverri einustu hreyfingu í japanskri menningu. Í 

Manga teikningum sínum eltist hann við hversdagslega atburði sem í Evrópu 

hefðu ekki þótt þess verðar að listamaður sýndi þau í verkum sínum. Hokusai var 

meistari í nýtingu hreyfingar við túlkun og hann náði þessu fram með aðeins 

örfáum strokum pensilsins. Hann lék sér að klunnalegum hreyfingum súmó 

glímumanna og umbylti þeim þannig að limaburður þeirra varð tígulegur. Á 

myndum hans má sjá þéttvaxna draumóramenn bylta sér á jörðinni, með hvern 

12 Lionel Lambourne. Japonisme. Cultural Crossings between Japan and the West. Phaidon, 
2007, bls 53.

13 Seiji Nagata. Hokusai. Genius of the Japanese Ukiyo-e. Kodansha International, 1995, bls 65.
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einasta vöðva spertan. fimleikamenn dansa og kvenmenn snúa lipurlega upp á 

sig við þvott.

Undir áhrifum Mangamynda Hokusai einbeitti Lautrec sér að því að ná 

fram augnablikinu með því að notast við einkennandi látbragð. Hver einasta 

hreyfing átti að hafa sérstaka meiningu. Lautrec vann inn í myndir sínar skilaboð 

frá samfélagshópum, til dæmis sá fyrirlitningarsvipur sem skín af andlitum frægra 

einstaklingar.14

 Lautrec tileinkaði sér jafnframt margt úr verkum japanska skrautritarans og 

ábótans Gibon Sengai. Lautrec fékk áhuga á verkum Sengai þegar hann sótti 

tvær alþjóðlegar sýningar þar sem verk Sengai voru til sýnis, önnur árið 1878 og 

hin 1889. Einnig hafði verið gefin út bók með endurprentum Sengai í Frakklandi 

undir nafninu Le Japon artistique.

Einföldun lína í verkum Lautrec er afar eftirtektarverð ásamt vilja hans til 

að ná fram frjálsu flæði í pensilstrokum sínum. Hann sérpantaði pensla og blek 

frá Japan til að ná fram meiri styrk og frjálsu flæði í grafískri handskrift sinni. Hin 

frjálsa meðferð hans með pensilinn er mjög sýnileg í skissuvinnu hans fyrir 

veggspjaldið Divan Japonais. Þetta viðhorf hans var samt sem áður aðeins stig í 

þroska hans í átt að tjáningu nýs lífsstíls, „a world in motion“, þar sem tjáning á 

viðfangsefninu er dreginn fram með bleki.

 Það er engu líkara en að Sengai breytt vitund Lautrec og dregið fram þrá 

til að verða eitt með málningarferlinu. Hugmynd og framkvæmd samsvara sér í 

því hvernig Lautrec vann myndir sínar, því þær voru unnar á sannfærandi hátt á 

staðnum með vissri hreyfingu viðfangsefnisins. Einfaldaður afraksturinn sýndi að 

með litlu mátti segja margt. Auga, eitt hár eða tvö, ólöguleg lína fyrir munn og nef 

er allt sem þurfti til að skapa andlit og voru þau undirstöðuatriði sem Lautrec 

tileinkaði sér af verkum Sengai. Þau karakter einkenni sem Lautrec nær fram 

14 Siegfried Wichman. Japonisme. The Japanese influence on Western art since 1858. Thames & 
Hudson, 1999, bls 68.
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með andlitsteikningum fást með því að einfalda andlitin niður í sem fæstar línur 

og svipar óneitanlega til verka Sengai.15

 Formeinföldun Lautrec ný lögun á höfuðbúnaði, höttum og kjólum þjónaði 

þeim tilangi að undirstrika persónueinkenni viðfanga hans. Það var á þessu sviði 

sem Lautrec lagði sitt af mörkum til Art Nouveau. Art Nouveau er blanda af 

stílfærslu, uppgötvunum, skrauti og kímni. Stefnan varð í raun til útaf 

austurlenskum áhrifum á evrópska list og þetta varð hreyfing sem tjáði sig 

aðallega með línulegri frásögn.16

Steinþrykk

 Lautrec var staðráðinn í að ná tökum á grafíklist til að miðla tjáningu sinni.   

Hann fékk leiðsögn í faginu en það hvarflaði aldrei að honum að nota þurrnál og 

ætingu. Árið 1875 lést helsti útgefandi málmrisna en á sama tíma var hnignun 

hafði orðið hnignun í hópi málmrisnamanna, Société des Aquafortistes. 

Viðvaningsháttur og amatör listsköpun leiddi til þess að almenningur missti 

áhuga á listgreininni. Ungi listgagnrýnandinn Mellerio var ákafur talsmaður 

steinþrykks og þráði að vekja athygli almennings á listforminu. Blaðagreinar 

Roger-Marx, athafnasemi útgefanda á borð við Vollard og listsalar á borð við 

Kleinmann og Sagot hjálpuðu einnig til við að efla vinsældir steinþrykksins. 

Listamenn snéru sér einnig að steinþrykki. Degas, var sérlega afkastamikill og 

jafnframt eitt helsta átrúnaðargoð Lautrecs. Jafnframt áttu ungir steinþrykks 

listamenn á borð við Maurice Denis, Vuillard og Bonnard, eftir að hafa mikil áhrif 

á Lautrec. 

 Í kringum 1880 voru grafíkverk aðallega vinsæl meðal einstakra safnara 

og kaupmanna en fljótlega breiddist hróður þeirra um Frakkland og síðar víðar. 

Ekki spillti hagstætt verð verkanna fyrir og nýr markhópur hafði nú efni á 

15 Siegfried Wichman. Japonisme. The Japanese influence on Western art since 1858. Thames & 
Hudson, 1999, bls 384-385.  

16 Douglas Cooper. Toulouse-Lautrec. Harry N. Abrams, INC., 1982, bls. 33.
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listaverkakaupum. Á sama tíma bentu útskurðarmenn hinsvegar á gildi 

handgerðra frumeintaka og hik mátti sjá á almenningi sem sá ekki muninn á 

frummynd og eftirprentun í tímariti. Þetta gerði það að verkum að listamennirnir 

hófu að starfa hjá dagblöðum og reyndu fjölmiðlar að sannfæra fólk um að þeir 

væru að framleiða verk sem hefðu viðskiptalegt gildi, fullyrðing sem lokkaði þó 

ekki einlæga safnara. 17

 Lautrec var fyrst og fremst expressjónisti, frumkvöðull í frönskum 

expressjónisma, einn þeirra allra fyrstu á eftir Daumier. Ef til vill er fræga 

orðatiltækið hans „ó lífið“ lykillinn að lausninni.  Lautrec reyndi að túlka lífið í 

öllum sínum myndum. Hann leitaði uppi það óhefðbundna því það þótti honum 

eftirtektarverðast. Sjálfur sagðist hann hafa sökkt sér í heim vændiskvenna og 

Montmartre café-tónleika frekar sem sagnfræðingur en könnuður, ferðalangur 

eða nautnaseggur. Lautrec fór ekki í leikhús til að hlusta og njóta sýninganna 

heldur til að festa á blað svipbrigði leikaranna sem voru ýkt með andlitsmálningu 

og nutu sín best í sviðsljósinu. Almenningur kunni að meta fegurð verka Lautrec, 

ekki síst litanotkun hans sem yfirskyggði andlit viðfangsefnanna. Sumar 

fyrirmynda hans, á borð við Yvette Guilbert og Marcelle Lender, kvörtuðu undan 

kaldranalegri framkomu Lautrec og sáu eftir að hafa hleypt honum svo nálægt 

sér. Ekki er víst að þau hafi áttað sig á hversu mikil áhrif verk hans höfðu en þeir 

leikarar sem Lautrec málaði, s.s. Bruant og Jane Avril, urðu frægari fyrir vikið.

 Í grafískri list sinni var Lautrec nokkuð einn á báti enda átti hann ekki 

samleið með impressionistum. Frekar kaus hann að standa í jaðri Nabi 

hreyfingarinnar vegna góðs sambandi við Vuillard og aðdáun á veggspjöldum 

Bonnards. Sjálfur átti hann aðdáendur svo sem Natansons bræðurna sem höfðu 

þó meiri mætur á skopskyni Lautrec en hæfileikum. Natansons bræðurnir sem 

voru þekktir fyrir mikið partýstand buðu Lautrec í allar veislu sínar og heimsótti 

hann þá oft á búgarði þeirra við Villeneuve-sur-Yonne.18 Fengu þeir hann til að 

17 Jean Adhémer. Toulouse-Lautrec. His Complete Lithographs and Dryprints. Harry N. Abrams, 
INC., 1965, bls IX.

18 Jacques Lassaigne. Lautrec. Skira, 1939, bls 92.
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gera veggspjaldið Revue Blanche sem almenningur lýsti fljótt vandlætingu sinni 

yfir.19

 Svalllífið var talin ein ástæða einangrunar Lautrecs og þess að hann var 

talinn í hóp óæðri Montmartre listamanna, einsog skopmynda teiknarans Somm 

og bóhem grafík listamannsins Charles Maurin.20

Moulin Rouge

 Fyrsta steinþrykk Lautrec í lit vann hann fyrir skemmtistaðinn Moulin 

Rouge árið 1891, að beiðni Zidler, leikstjóra og hæstráðandi í Moulin Rouge. Þá 

var staðurinn nýopnaður og naut mikilla vinsælda sem hýrasta tónleikahöll 

Parísar.21 Einstakar innréttingar, í austurlenskum og márískum stíl, prýddu 

staðinn og fólk flykktist þangað til að dansa í húsgarðinum, þar sem útskorinn 

tréfíll gnæfði yfir gestum.22

 Lautrec var þá farinn að leiða hugann að þessu nýja listformi, 

veggspjaldagerð, ekki síst vegna þeirra hindrana sem mættu honum í kynningu á 

mál- og prentverkum sínum. Veggspjaldið fyrir Moulin Rouge vann hann 

vísvitandi á brútal og einfaldaðan hátt og strípaði allt niður í frumform. Formið 

gerði það að verkum að veggspjaldið olli miklum hugaræsingi meðal Parísarbúa, 

sem fram að þessu voru vanir verkum af óframfærnum viðföngum í gulum, 

grænum og bleikum litbrigðum. Lautrec blandaði saman japönskum áhrifum og 

stíl málar Nabi hreyfingarinnar. Hann málaði ófeiminn kankandansmeyna La 

Goulue fáklædda og auglýsti að skæran nærfatnað hennar mætti berja augum á 

19 Jean Adhémer. Toulouse-Lautrec. His Complete Lithographs and Dryprints. Harry N. Abrams, 
INC., 1965, bls X.

20 Jean Adhémer. Toulouse-Lautrec. His Complete Lithographs and Dryprints. Harry N. Abrams, 
INC., 1965, bls X.

21 Jean Adhémer. Toulouse-Lautrec. His Complete Lithographs and Dryprints. Harry N. Abrams, 
INC., 1965, bls XI-XIII.

22 Lionel Lambourne. Japonisme. Cultural Crossings between Japan and the West. Phaidon, 
2007, bls 59.
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hverju kvöldi á Moulin Rouge. Kaldhæðnin var hinsvegar sú að nærfatnaðurinn á 

mynd Lautrec olli meiri hneykslan en hispurslausar sýningarnar á Moulin Rouge.

 Á fyrrnefndu plakati má sjá hinn einkennilegi dansherra La Goulue, 

Valentin, í forgrunni. Valentin var grannur, glæsilegur og geypilega fótafimur auk 

þess að vera svarti sauðurinn í virðulegri og rótgróinni fjölskyldu lögmanna, sem 

skildi ekki áhuga hans á danslist. Ekki er ólíklegt að Lautrec hafi fundið til 

samkenndar með hinum misskilda Valentin.

 Í bakgrunni veggspjaldsins og bjarma gasljósanna má sjá útlinur af vinum 

Lautrec, líktog frænda hans sem var læknir, hinnar furðulegu Jane Avril ásamt 

öðrum fastagestum Moulin Rouge.23 Form þeirra er ekki ósvipað kínverskum 

skugga brúðum og svipar til verks japanska málarans Eisen,  „Einmanna 

23 Jean Adhémer. Toulouse-Lautrec. His Complete Lithographs and Dryprints. Harry N. Abrams, 
INC., 1965, bls XI-XIII.
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næturhúsið“ frá 1848, þar sem sjá má silúettur vændiskvenna á vorkvöldi.24

 Veggspjaldið vakti fljótt athygli listkunnugra manna sem töldu það fyrsta 

módern veggspjaldið og að það boðaði nýja tíma í listaheiminum. Í dag er það 

enda talið klassískt og boða upphaf 

veggspjaldalistagerðar. Þegar að er gáð má hinsvegar velta því fram að verkið 

hafi átt sér fyrirrennara í verki Pierre Bonnard, France-Champagne, sem 

einkenndist af hreinum flötum með fögrum línum og einfaldri litasamsetningu. 

Talið er að þetta verk Bonnards hafi verið ein meginhvati Lautrecs fyrir að hella 

sér út í veggspjaldagerð.25

 Árið 1892 gerðist það að Boussod og Valadon galleríið pantaði tvö 

steinþrykk eftir Lautrec sem skildu sýna Moulin Rouge. Þessi tvö lita steinþrykk 

24 Lionel Lambourne. Japonisme. Cultural Crossings between Japan and the West. Phaidon, 
2007, bls 61.
25 F. Novotny. Toulouse-Lautrec. Phaidon Press LTD., 1969, bls. 22.
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myndu síðar teljast meðal bestu og sjaldgæfustu verka Lautrec.26 Annað hefur 

ranglega verið titlað „La Goule er sa sæur“ en það sýnir La Goulue ásamt 

vinkonu sinni, la môme Fromage, sem var saumakona er varð síðar stjarna.

Seinna verkið ber einnig rangnefni „L’Anglais au Moulin Rouge“ en það sýnir 

enska umboðsmanninn W.T. Warner, sem kom til Frakklands í leit að 

hæfileikafólki til að sýna á café-tónleikum. Á mynd Lautrecs má sjá Warner 

smjaðra fyrir tveimur leikkonum sem við fyrstu sýn virðast ekki gefa honum 

mikinn gaum. Lautrec kallaði sjálfur verkið „Daður“. 

 Eftirtektarverð eru tvö önnur steinþrykk Lautrecs frá sama ári. Bæði sýna 

þau kabarettlistamanninn Bruant. Bruant þessi hafði nokkru fyrir gerð myndanna 

hætt að skemmta en tók upp fyrri iðju á paríska skemmtistaðnum Les 

Ambassadeurs. Bruant var þekktur og vinsæll meðal elítunnar í Montmartre, þar 

sem hann sást löngum spóka sig með svartan pípuhatt og rauðan trefil.

26 Jean Adhémer. Toulouse-Lautrec. His Complete Lithographs and Dryprints. Harry N. Abrams, 
INC., 1965, bls XIII. 
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Lautrec hafði þekkt Bruant í þó nokkurn tíma og voru þeir miklir vinir þegar 

Bruant tók að skemmta aftur. Því var það að Bruant óskaði eftir því við 

framkvæmdastjóra Les Ambassadeurs að Lautrec fengi að gera veggspjald til að 

kynna sýninguna og staðinn. Óskin var veitt gegn því að Lautrec fengi ekki franka 

greiddan fyrir verk sín og þyrfti sjálfur að borga prentkostnaðinn.

 François Gauzi, sameiginlegur vinur þeirra Bruants og Lautrecs, var 

viðstaddur þegar Lautrec teiknaði myndina. Hann hafði síðar á orði hversu mikið 

það honum á óvart að sjá glaumgosann Bruant sitja kyrran og án nokkurra stæla. 

Samkvæmt Gauzi var það ekki Bruant sem skaut Lautrec upp á stjörnuhimininn 

heldur öfugt, þar sem veggspjaldið, með sínum stóru, svörtu og rauðu flötum á 

hvítum bakgrunni hafi þrykkt vangasvip Bruant inn í huga Parísarbúa.27

 Lautrec átti síðar eftir að myndskreyta fjöldann allan af nótnablöðum fyrir 

Bruant og leggja tímariti hans „Le Mirliton“ lið. Það var ennfremur á veggjum 

27 Jean Adhémer. Toulouse-Lautrec. His Complete Lithographs and Dryprints. Harry N. Abrams, 
INC., 1965, bls XIV.
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kaffihúsa Bruant sem Lautrec hélt sínar fyrstu myndlistarsýningar.28

 Tímaritið „L’Estampe Originale“ kom fram á sjónarsviðið 1893. Það helgaði 

sig prentverki og myndaðist fljótt um blaðið hreyfing listamanna sem fengu með 

því tækifæri til að koma list sinni á framfæri. Lautrec var einn af forystumönnum 

hreyfingarinnar. Mikilvægi þessa byltingarkennda tímarits verður seint metið. 

Áður höfðu listamenn verið hvattir af Roger-Marx að handprenta grafíkverk og þá 

sérstaklega steinþrykk. Í kjölfar tilkomu ljósmyndarinnar dró svo úr sölu á 

eftirprentunum, sem fram að því höfðu notið mikilla vinsælda.29

   

Jane Avril

 Á þessum tíma vann Lautrec að 

portrettmynd af leikkonunni og 

dansmeynni, Jane Avril, sem setið hafði 

fyrir á verkum hans allt frá 1890. Lautrec 

var hugfanginn af Avril sem hann taldi 

svipa til kvenna í verkum For-

Rafaelítanna. Avril lagði afturámóti 

áherslu á að hún væri ekki ástfangin af 

Lautrec, sem særði hann. Samt sem áður 

þá fór hann mun blíðari höndum um Avril 

en nokkra aðra konu í verkum sínum.30

 Jane Avril birtist aftur á 

veggspjaldinu Divan Japonais. Talið er að 

28 Sylvia L. Horwitz. Toulouse-Lautrec: His World. Harper & Row, Publishers, Inc., 1973, bls 54.
29 Jean Adhémer. Toulouse-Lautrec. His Complete Lithographs and Dryprints. Harry N. Abrams, 
INC., 1965, bls XV-XVI.

30 Jean Bouret. Toulouse-Lautrec. Thames and Hudson London, 1964, bls 119-122.
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hún hafi sjálf beðið Lautrec um að gera myndina, sem sýndi innviði hins 

nöturlega café-tónleikastaðar Divan Japonais á Rue des Martyrs. Verkið sýndi  

Avril með söngkonunni Yvette 

Guilbert, helstu perlu staðarins. Avril 

hafði hæðst að Guilbert í 

slúðurblöðum Parísar og fullyrtu 

blöðin að sést hafi til Guilbert á 

„unaðsstöðum“ borgarinnar. Avril vildi 

hinsvegar meina að í raun væri þetta 

druslan og tvífari Guilberts, Jane Avril 

sjálf.

Á veggspjaldinu sést Guilbert bara 

neðan háls, teygja langa, 

hanskaklædda arma sína út en Avril 

skartar svörtum útfarahatt. Verkið var 

sannarlega glæsilegt en náði ekki að 

bjarga Divan Japonais frá gjaldþroti. 

Afturámóti hlaut Lautrec lof í blaði 

sósíalista, Le Père Peinard, fyrir beinskeittan einfaldan stílinn. Hann var ekki einn 

af „flónunum sem gogguðu aðeins í átt að sykurpúðunum“.

 Stuttu seinna birtist annað veggspjald sem skartaði óskammfeilinni Avril, í 

þetta sinn í Jardin de Paris, þar sem hún berar leggina og sýnir upp undir pilsið.31 

Avril og sviðið sem hún stendur á eru römmuð inn í abstrakt form bassafiðlu sem 

er haldið uppi af hendi tónlistarmanns í hljómsveitargryfjunni. Nóturnar, skringileg 

silúetta höfuð tónlistarmannsins og útskurður bassafiðlunar virka sem endir 

lagsins sem hann flytur.32 Veggspjaldið með sínum þrem litum, appelsínugulum, 

31 Jean Adhémer. Toulouse-Lautrec. His Complete Lithographs and Dryprints. Harry N. Abrams, 
INC., 1965, bls XVI.

32 Sylvia L. Horwitz. Toulouse-Lautrec: His World. Harper & Row, Publishers, Inc., 1973, bls 90.
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gulum og grænleitum svörtum, vakti mikila athygli og tryggði Jane Avril 

velgengni.33 

Avril, sem hóf dansferil sinn á Moulin Rouge, var að þreyta frumraun sína 

á Jardin de Paris eftir að hafa tekið sér frí frá dansi í nær tvö ár. Hún eyddi 

miklum tíma með Lautrec, sem hún dáði. Lautrec var hinsvegar gagntekinn af 

sorg þessarar taugaveikluðu konu, göfuglyndi og skjálftanum í fótum hennar 

þegar hún dansaði.34  Þrátt fyrir miklar vinsældir var Jane, líkt og Lautrec, einfari. 

En þau töldu sig finna sjálf sig í gegnum hvort annað. Hann gat meira að segja 

talað við hana um list og fylgdi hún honum öðru hverju á Ancourt’s verkstæðið, 

þar sem hann vann prentverkin sín.35

      Litapallettan

 Styrkur Lautrec lá ekki í litanotkun heldur meðferð hans á línum. Hann 

hafði hinsvegar þróað með sér afar persónulegt og expressjonískt litaskema sem 

hann notaðist til að lýsa andrúmsloftinu. Hann leitaðist við að ná fram kjarna 

viðfangsefnisins með notkun sterkra grænra, napra gulra liti og skerandi rauðra.36 

 Litapalletta Lautrec varð fljótt vel þekkt og dáð og sýning hans hjá 

Indépendants setti hann í flokk fremstu listamanna samkvæmt Chronique des 

Arts. Anquetin hélt því einnig fram að stúdíur hans af furðulegri siðum Parísarbúa 

gæfu honum skringilegan og afar einstakan keim. Hrósyrði þessi leiddu til þess 

að Société des Indépendants óskuðu eftir starfskröftum hans við vinnslu 

steinþrykks sem skyldi notast sem matseðill. Sem virðingarvottur við Degas 

teiknaði Lautrec kvenhattsalan Reneé Vert, sem var gift Adolphe Albert, 

33 Jean Adhémer. Toulouse-Lautrec. His Complete Lithographs and Dryprints. Harry N. Abrams, 
INC., 1965, bls XVI.

34 Jean Adhémer. Toulouse-Lautrec. His Complete Lithographs and Dryprints. Harry N. Abrams, 
INC., 1965, bls XVI.

35 Sylvia L. Horwitz. Toulouse-Lautrec: His World. Harper & Row, Publishers, Inc., 1973, bls 90.

36 Denys Sutton. Lautrec. Paul Hamlyn, 1962, bls 22
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hæfileikaríkum steinþrykkjara, ritara Société des Peintres-Graveurs Français og 

vini Lautrec. Ennfremur sýndi myndin hatt í eigu Jane Avril. Verkið olli honum 

hinsvegar miklu hugarangri, bæði hvað varðaði útlit og réttan litablæ. Áður en 

hann lagði fram fullunnið verk hafði Lautrec því gert rúm 150 uppköst.

 Í kjölfar birtingar matseðilsins var Lautrec boðið að taka þátt í fimmtu 

samsýningu Société des Peintres-Graveurs Français, ásamt Auriol, Béjot og 

Duez sem voru virðulegir meðlimir Société des 

Peintres-Graveurs Français. Í félaginu voru auk 

þess virtir listamenn á borð Redon, Buhot, 

Chéret og Bracquemond til Hellue og Lunois.

Lautrec þáði boðið og sendi prufur, til þess að 

sýna að hann væri að vinna og gera tilraunir. 

Hann fýsti að sýna að hann væri bæði 

drátthagur og framsækinn í listsköpun sinni og 

sendi verkin: Menu des Indépendants, Le Divan 

Japonais, L’Estampe Originale, þrjú veggspjöld, 

nokkrar litlar skyssur, La Goule et sa sæur, Le 

Petit Trottin og teikningin A Saint Lazare.

 Le Petit Trottin er titill væminnar ballöðu, sem Lautrec hafði myndskreytt.   

Lautrec hafði myndskreytt ýmsar ballöður einkum til að skemmta vinum sínum 

sem voru tónskáld. Kjökurdót var hann vanur að kalla lögin og naut þess að 

syngja þau með sinni fölsku rödd.

Sýningin varð einn af hápunktum lífs Lautrec og festi hann í sessi sem 

mikilsmetinn samtíðarlistamann.

 Fram að 1893 notaði Lautrec Gillot pappír, samkvæmt Joyant. Pappírinn 

gerði það mögulegt að gera upphleypt prent á sinki. Goupil fyrirtækið fann upp og 

þróaði þessa aðferð, sem Daumier notaði árið 1887. Lautrec gerði einnig tilraunir 

með kol, tók í gegn þá línur sem hann var ánægður með og gerði síðan tilraunir 
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með liti. Hann vann teikningar sínar vísvitandi stærri en steininn og teiknaði 

annaðhvort beint á pappír eða notaði Gillot pappírinn fyrst.37

 Sumarið 1893 virðist Lautrec hafa hætt að vinna teikningar. Hann sýndi 

jafnframt minni áhuga á mannslíkamanum og áhrifaríku látbragði og snéri sér 

frekar að andlitum, sem hann lýsi með bjarma gasljósa leikhúsanna. Hann gaf 

einnig upp á bátinn veggspjalda gerð og litasteinþrykk og einbeitti sér að svart 

hvítu steinþrykki um tíma.38

     Fyrirsæturnar

 Árið 1895 heimsótti Lautrec vinkonu sína Jane Avril þar sem hún var að 

dansa á café-tónleikastaðnum Décadents. Þar sá hann írska söngkonu að nafni 

May Belfort og heillaðist samstundis af andlitsdráttum hennar. Hún hafði 

barnslegan þokka, gekk um í pastellituðum kjólum og var alltaf með kött í 

fanginu.39 Hún var ýmist kölluð orkídean, út af fölbleiku litaraftinu eða  froskurinn 

út af undarlegum munnsvipnum.40 Lautrec var fljótur að fá hana til að sitja fyrir á 

mynd fyrir sig. Belfort varð kveikjan að einu meistaraverka Lautrecs þó hann hafi 

fljótt misst áhugann á henni,

 Stuttu seinna teiknaði Lautrec veggspjald fyrir Revue Blanche hópinn sem 

var þá í forystu djörfustu og nútímalegustu stefna í bókmenntum, stjórnmálum og 

listum.41 Módelið fyrir veggspjaldið var hin undurfagra Missia sem var gift einum 

af forsprökkum hópsins.42 Lautrec hafði strax orðið dolfallinn af henni og meinti 

37 Jean Adhémer. Toulouse-Lautrec. His Complete Lithographs and Dryprints. Harry N. Abrams, 
INC., 1965, bls XVII.

38 Jean Adhémer. Toulouse-Lautrec. His Complete Lithographs and Dryprints. Harry N. Abrams, 
INC., 1965, bls XVII-XVIII.

39 Jean Adhémer. Toulouse-Lautrec. His Complete Lithographs and Dryprints. Harry N. Abrams, 
INC., 1965, bls XXIII-XXIV.

40 Jean Bouret. Toulouse-Lautrec. Thames and Hudson London, 1964, bls 176-177.

41 Jacques Lassaigne. Lautrec. Skira, 1939, bls 91-92.

42Jean Adhémer. Toulouse-Lautrec. His Complete Lithographs and Dryprints. Harry N. Abrams, 
INC., 1965, bls XXIII-XXIV. 
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hann að hún væri án efa furðulegasta kona sem hann hafði augum litið. Þrátt fyrir 

það var Missia afleitt módel, datt ítrekað úr stöðu og átti erfitt með að sitja kyrr, 

sem truflaði Lautrec það mikið að hann notaði hann aldrei aftur sem módel.43 

Lautrec taldi fæstar þeirra kvenna sem hann dáði skilja hann. Flestar fögnuðu 

þær athygli hans og höfðu mögulega skammvinna ánægju af félagsskap hans en 

misstu fljótt áhugann. En það var ef til vill Missia sem stóð honum næst. 

Erfiðleikar í samstarfinu hömluðu aldrei vinskap þeirra og heimsótti Missia hann 

títt allt fram til dauða hans.44 45

43 Jean Bouret. Toulouse-Lautrec. Thames and Hudson London, 1964, bls 162.

44 Jacques Lassaigne. Lautrec. Skira, 1939, bls 92.
45 Jean Adhémer. Toulouse-Lautrec. His Complete Lithographs and Dryprints. Harry N. Abrams, 
INC., 1965, bls XXIII-XXIV.
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Aðdáendur

Það er flókið að afmarka þann hóp sem dáðist að veggspjaldalist en 

vitnisburðir sýna að ýmsir voru hrifnir af verkum Lautrec. Verk hans voru meðal 

þeirra fyrstu sem voru ólöglega fjarlægð af veggjum til að selja þau á svörtum 

markaði. Það var einnig Lautrec að þakka að fólk fór að safna veggpjöldum þó 

svo að viðhald þeirra væri flókið.46 Safnarar voru hinsvegar ekki tilbúnir að greiða 

fyrir sérstök upplög af verkum hans þó svo þau hafi öll verið unnin af alúð. 

Lautrec sá sjálfur með gæðum og fjölda eftirprentana verka sinna. Ef honum 

líkaði ekki útkoman reif hann hiklaust afraksturinn og í lok prentunnar fjarlægði 

hann sjálfur steininn til að hamla óleyfilegri endurgerð.

Stórtækir safnarar höfðu afturámóti meiri áhuga á málmristum og smærri 

söfnurum fannst þessi sérstöku upplög full dýr. Eftir dauða Lautrec hófu 

einstaklingar og einstaka söfn, þar á meðal Kaupmannahafnarsafn, að sanka að 

sér verkum hans. Það var þó ekki fyrr en eftir fyrri heimstyrjöldina sem mikilvæg 

listasöfn um víða veröld hófu að kaupa prentverk eftir Lautrec.47

         Arfleifð

 Í dag er Henri de Toulouse-Lautrec talinn ein merkilegasta fígúran hins 

þjóðsagnakennda tímabils, La Belle Époque. Lautrec skildi samtíma sinn betur 

en margur.48 Þó svo að verk hans hafi vaxið út frá hinum 19. aldar 

impressjónisma báru þau með sér módernisma og hina komandi 20. öld. Lautrec 

46 Jean Adhémer. Toulouse-Lautrec. His Complete Lithographs and Dryprints. Harry N. Abrams, 
INC., 1965, bls XXXV.

47 Jean Adhémer. Toulouse-Lautrec. His Complete Lithographs and Dryprints. Harry N. Abrams, 
INC., 1965, bls XXXV-XXXVII.

48 Jan Polasek. Drawings Toulouse-Lautrec. 3M Books, 1975, bls 37.
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var fyrstur til að notfæra sér veggspjaldamiðilinn til að senda út einföld og skýr 

skilaboð sem þurftu ekki texta né aukalegar skýringar.49 

 Hægt er að telja upp margar stefnur og listamenn sem urðu fyrir áhrifum af 

verkum Lautrec. Málarar Nabi hópsins lýstu yfir opinberum stuðningi sínum við 

Lautrec, þýskir expressionistar sáu í verkum hans endalausa uppsprettu 

innblásturs og fræðslu og frönsku Fauvistarnir lærðu mikið af hreinum litum hans. 

Þegar Picasso var ungur málaði hann fjölda mynda sem eru almennt talinn partur 

af „Lautrec tímabili“ hans. Portrett myndir Lautrec urðu ennfremur í vegi Edward 

Munch á ferð hans um Evrópu og breyttu honum að eilífu. Abstrakt kúbistinn 

Jacques Villon varð fyrir miklum áhrifum af steinþrykkjum Lautrec í kringum 1910. 

Svona mætti lengi áfram telja.

 Lautrec á skilið sess sinn í listasögunni, bæði á grunni málverka sinna og 

teikninga. Fyrirrennari hans, Jean Auguste Dominique Ingres, hóf teikningu í 

nýjar hæðir og tryggt sess þeirra í franskri list. Átrúnaðargoð Lautrecs, Degas, 

innlimaði svo hreyfingar í teikningu. En það var Lautrec sem lagði lokahöndina á 

listformið með tilraunum sínum til að fanga andartakið. Teikning hefur löngum 

verið álitin undirbúningur fyrir málverk. Fyrir tilstilli Lautrec sjást nýjar víddir í  

teikningu, í raun og veru tengir listformið okkur við frumhugmynd listamannsins 

um viðfang verks síns.50

  Næturgalar Montmarte urðu eilífir í verkum Lautrec og án þeirra 

hefðum við ekki fengið eins góða innsýn í líf 19. aldar bóhemans. Lautrec gerði 

þá frægu frægari og var ef til vill fyrsti popplistamaðurinn. Nýlega var birtur listi 

þar sem farið var yfir mikilvægustu listamenn 20. aldarinnar og þar trónir Andy 

Warhol á toppnum. Það má greinilega sjá í verkum Warhol að hann hefur verið 

undir miklum áhrifum frá Lautrec. Þeir vinna báðir með þekkta einstaklinga og 

teikningar Warhol svipa um margt til teikninga Lautrec. Þessir „ófríðu“ og 

heilsulitlu menn drógu til sín fallegasta og athyglisverðasta fólk sinnar samtíðar 

og notaði sér það við að koma list sinni á framfæri. Það er spurning hvort að 

49 F. Novotny. Toulouse-Lautrec. Phaidon Press LTD., 1969, bls. 22.

50 Jan Polasek. Drawings Toulouse-Lautrec. 3M Books, 1975, bls 38.
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áhugi Lautrec á fræga og fallega fólkinu sé hinn sami  og hjá papparössum 

samtíðar okkar sem notast við Kodak og Canon við verk sín. Þrykk þessara 

meistara munu hafa áhrif á komandi kynslóðir og má með sanni segja að 

steinþrykk Lautrec tryggji honum sæti meðal frumkvöðla grafíklistarinnar eins og 

við þekkjum hana í dag.
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