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vermelde portret in van Carolus Duran. Na zijn reis door Spanje exposeerde
de nu zes en twintigjarige en buitengemeen energieke jongeman een
gitanen dans „El Jaleo". Het gaf hem in één dag een Europeesche repu-
tatie. Een volgend groot werk, Madame Gautreau — een hier geëxpo-
seerde studie zal uitvoeriger besproken worden — maakte hem tot den
meest gezochten portretschilder van zijn tijd in Frankrijk. Later stuurde
hij zijn portret van „Ellen Terry in de rol van Lady Macbeth" naar de
Salon (thans Tate Gallery, Millbank), alsook voor de tweede maal een
Spaansch gegeven, dat hij schilderde, voortwerkend op herinneringen
van de vroegere reis: n.1. de „Carmencita" (Salon van 1892 — thans
Musée du Luxembourg). Van deze beide, hier gereproduceerde en zoo
beroemde werken is de „Carmencita" verreweg het meest boeiend, al
bezit het portret van de groote Engelsche actrice qualiteiten van kleur,
in het prachtig-geslaagde en donker-harmonische bruin van de zware
vlechten tegen het weldadige groen van de kleedij. Verwonderlijk is het
echter hoe onbewogen het gelaat ons tenslotte laat, waar men juist een
uiterste van psychische gespannenheid verwachten zou. Het gegeven
is louter visueel doorleefd en verwerkt, het mist ten eenenmale alle dieper-
gaande expressiviteit. Bij de „Carmencita" daarentegen treft men een
volkomen bereikte éénheid: de innerlijke expressie is hier — als trouwens
immer in Sargent's goede portretten — in voldoende mate aanwezig
om ons dit werk in heel zijn uiterlijk prachtvolle glorie te doen accepteeren.
Hoe beslist, hoe raak, hoe weifelloos-gekund is dit vrouwenbeeld op het
doek geborsteld in de groote en breede, de handige maar eerlijke vegen
en halen van penseelen en kwasten. Hoe levend is dit ietwat masker-
achtige gelaat, met de trotsch-getrokken lijnen van de wenkbrauwen,
met de gulzig-ademende neusvleugels, met de suggestie van een spottend
glimlachje spelend om den mond; hoe levend ook de onverholen uit-
dagende houding, hoe soepel en lenig de sterke maar niet zware armen,
hoe heerlijk-ruim en bewogen van zwaai de charmeerend-massale rok,
een groot geel vlak tegen den donkeren, ietwat bruinig-grijzen achtergrond,
die nergens leeg of onbelangrijk of ook te belangrijk wordt. Alles werkt
hier mede één sterke suggestie uit te oefenen, één bepaalde sfeer te sug-
gereeren. Dit werk is veel méér nog dan een succes-stuk of een tour-de-force;
ambitieus zal Sargent ongetwijfeld geweest zijn, niettemin werd dit voor-
treffelijk werk niet geschilderd allereerst om er mede te schitteren op
tentoonstellingen doch uit louter lust tot schilderen (en h o e is het dan
ook niet geschilderd!). Ware dit niet het geval, het zou minder sympa-
thiek of zelfs onduldbaar worden van zelfingenomen zelfverzekerdheid.

Het heeft geen zin de vele portretten te bespreken, waarmede Sargent
zijn roem slechts verhoogde: de meest gevierde van deze stukken behooren
trouwens m. i. niet tot de beste zijner werken — zóó het groote doek van


