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grootsch en bijzonder wist te zien en te ets, die als voorstudie voor de ,,Carceri
verbeelden als machtige beelden van een in d'Invenzione" gerekend kan worden. Hier
schoonheid vergane oudheid. Het zijn vooral
het onkruid, de slinger- en woekerplanten,
die, nergens als een zinloos romantisch orna-
ment, deze steengevaarten zulk een beko-
ring geven. Het machtige, onverwoestbare
van deze ruïnen
heeft Piranesi ge-
voeld.

Piranesi heeft
wel geleefd in
een tijd dat Ro-
me vrij wat aan-
trekkelijker was
dan nu. Thans
is heel het oude
Rome een hate-
lijke en verve-
lende rangschik-
king, het is als
een groot mu-
seum, iedere pi-
laar is zorgvul-
dig schoonge-
wreven, de stee-
ncn liggen netjes
op elkaar gesta-
peld. Er loopen
Engelschen met
en zonder Bae-
dekers, begeleid
door druk gesti-
culeerende gid-
sen. Er toeft
geen levende Her-
innering meer
in de atmosfeer.

tegenover de menschen

ONTWKRI' VAN EEN I'ALKIS VOOR EEN ROMEINSC1I KEIZKR.

is echter nog niet zoo de Angst gegeven.
De omgeving is kalmer en rustiger. De ets
is nog niet vervuld van de fantastische
droomvisioenen van de gevangenis-serie.
Dan volgen weer koele, beheerschte weer-
gaven van tempelgewelven rustende op

hooge, strakke
klassieke pilaren.

Het meest merk-
waardige werk
van Piranesi
vinden wij ook
in dit deel, het
is zijn serie,,Car-
ceri d'Invenzio-
ne". Deze etsen
wijken geheel
van zijn ande-
ren arbeid af.
Het zijn vizioe-
nen van kerkers,
die getuigen van
een bijzondere vi-
zionaire kracht,
van een zoo rijk-
scheppende ver-
beelding, dat wij
er versteld van
staan. Had Pi-
ranesi in onzen
tijd geleefd, een
tijd \an reus-
achtige fabrie-
ken en werve-
lende machines,

Piranesi heeft dezen mooien tijd weten vastte van zware ijzeren gevaarten en statige con-
houden, hij heeft ons in zijn etsen een beeld structies, wij hadden zijn Carceri kunnen
van deze geheimvol-levende oudheid ge- verklaren als symbolische droomen, dro<-

men van grooten tijdsangst. Rekenen wij
echter met de periode waarin deze etsen ont-

geven.
Laat ik mij er verder toe bepalen, eenige

zeer schoone platen uit de volgende deelen stonden, toen nog geen stoom of electrici-
te noemen, die alle van dezelfde nauwgezet- teit was uitgevonden, toen de gevangenis-
heid en grootheid van vizic getuigen. sen niets waren dan onderaardsche stee-

In het begin van deel 8 vinden wij een nen gewelven zonder licht en lucht, dan


