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gescheiden leefden, en dit in het verlangen zóó door te gaan en elkaar niet
meer te verlaten. Vele architecten althans hebben begrepen dat de sculptuur
voor hen een groot probleem is om te overpeinzen en de beeldhouwers, de
goede, hebben hun eerste ervaringen van de monumentaliteit en van de open
lucht hier opgedaan. Dat is een groot resultaat. Uit dezen chaos kan het
groote, uitgecristalliseerde, het pure oeuvre ontstaan, dat zich al sinds 1900
tracht los te maken uit den academische warwinkel.
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IE te vroeg voor het diner komt, ziet de gastvrouw nog bezig
met huishoudelijkheden, die niet voor hem bestemd waren.
Veel van wat juist wel voor mij bestemd was zal ik missen nu
de praktische eischen van publicatie in een maandblad mij
dwingen de copy uit handen te geven vóórdat de tentoonstelling 1937 voltooid is. Ik prik maar wat in de hors-d'oeuvres. En kies daarbij eenige onderwerpen, die in aansluiting zijn bij de Exposition des Arts décoratifs 1925.
Het programma omvat nu veel meer, en verscheiden landen hebben den nadruk gelegd op hun industrieele of cultureele ontwikkeling.
Nog juist heb ik gelegenheid gehad te kunnen constateeren in de tooverwereld der uitvindingen van het Grand Palais, dat Fernand Léger, zijn
schoonheid zoekend in het mechanisch denken van onzen tijd, hier de juiste
man op de juiste plaats is en voor versiering aan zijn schildertrant niets hoeft
te wijzigen. Dat Gromaire in het monumentaal-decoratieve daar ook den
voor hem aangewezen weg heeft gevonden. In het Palais de la Lumière werd
de reusachtige wand gelaten aan den kleurenfantast Raoul Dufy; zijn
tusschen ernst en kortswijl balanceerende teekening komt misschien in
kleiner formaat beter tot zijn recht.
De Nederlandsche af deeling bemoeit zich ditmaal voornamelijk met wat
in wording is, en zelfs hier ter plaatse geworden is. De krul heeft zijn intrede,
zijn wederintrede gedaan in de Nederlandsche sier kunst. Welkom! Men
mompelt zelfs het woord: „barok". Dit staat te bezien. En dit de inzending
der Nederlandsche posterijen ten spijt, die door beeld, woord en daad de
wereld verkondigt, dat wij leven in een tijd van „nieuwe zakelijkheid". Deze
inzending moeten wij om overheidsbelangstelling in kunst waardeeren; de
leering ervan is, geloof ik, nu reeds voor de menigte der meeste landen overbodig geworden. Wat gaat zoo'n ontwikkeling ontzettend snel, als wij eens
terugdenken aan de opinies in 1925!
Maar nu die krul; nadat wij ons zoolang hebben uitgesloofd in waardeerings-
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oefeningen van de rechte lijn en het platte vlak. Bij zijn wedergeboorte heb
ik het gevoel weer te mogen ademen; alsof er weer iets anders menschelijks
in ons los mag komen dan enkel de redeneering. De krul behoort misschien
tot het rijk van het overbodige, waarvan de paradox is gezegd, dat dit het
eenige noodige is; zonder hem verstart onze geest. En zelfs het vlakke
Holland heeft hem in groote periodes niet gebannen. De tastende pogingen
bij het inrichten van het voorste gedeelte van het Hollandsche paviljoen
kunnen in principe worden toegejuicht. Voor mij is intusschen hier niet bewezen, dat deze krullen ook uit gekrulde zinnen voortkomen. Wij krijgen
een beetje den indruk, dat na het eerste boekje met regelmatige werkwoorden
wordt overgegaan tot het tweede, met de onregelmatige. Zoo gaat het niet
in de kunst. Bij den groei der kunst kan, wat systematisch opgebouwd lijkt,
soms afbrekend voor het gevoel zijn. Of hier een nieuwe barok in wording
is — het is mogelijk en ik hoop het zelfs. Men duike dan zoo diep als maar
kan; nu blijft het nog plassen aan de oppervlakte en zelfs langs den oever.
En nu zou het dobberen van den eenen stijl naar den anderen even weinig
blijvende waarde hebben als het snoepen aan Lodewijkstijlen van vroeger.
Aan een niet geheel voortspruiten uit innerlijken drang of daaraan nog
onvoldoende gehoorzamen zal het wel zijn toe te schrijven, dat er van dit
ensemble niet de kracht uitgaat dat een verband van hooger orde het zou
gegeven hebben. Er ontbreekt misschien maar zoo weinig aan om te geraken
tot de stemming, feestelijk of hoe ook, die zou kunnen heerschen in deze
afdeeling.
Bij een tentoonstellingsgebouw staat men dadelijk voor de eerste moeilijkheid: de vrije keuze. Een gebouw om proeven van decorateurs te toonen
of decorateurs in dienst van een geheel en die daarvoor speciale tentoonstellingskunst moeten scheppen ? De opgave van dien muur met vier zuilen
er voor is niet alledaagsch; dit kan aanleiding zijn tot monumentaliteit.
Nu de vraag: zijn de tusschenruimten bedoeld als muur; of — ik voor mij
accepteer in dit opzicht alles — moeten zij soms met de hulp der versierders
open ruimten suggereeren? De in volume gebrachte perspectievische landkaart van Lambert Simon is een ontkenning van het wandvlak, vooral met
de als repoussoir dienende engelen. Een golvende en krullende omlijsting
van te zwak reliëf stopt deze drie-dimensionale werking; zonder haar over te
brengen op het overige deel van het vlak, maar ook zonder een krachtige
afscheiding te vormen zooals de renaissance-lijsten, waarbinnen op de muren
van het Dogen-paleis Tintoretto en Veronese baas in hun eigen wereld
waren. Daarnaast was het niet gemakkelijk voor Sjollema, zich hierbij aan
te passen, waar niet een strenge regie den door hem afgebeelde vier winden
van Holland wees hoe zij waaien moeten. Er kon hoogstens gestreefd worden
naar een zuiver decoratieve eenheid. Indien hier de organisator van het
interieur, die dieper overtuigd van zijn beginselen, het samenspel der de-
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corateurs meer door zijn architectuur geleid had, dan zou daardoor aan de
gratie van Sjollema's figuren geen schade gedaan zijn. En de op zichzelf
aardige synthese van Amsterdam door Worm kon dan meer in het geheel
zijn opgenomen en niet aan den muur hangen als een toevallige verzamelaarscuriositeit.
Het kan wel door den uiteraard geestelijken band zijn, dat de kerkelijke
afdeeling meer een geheel is. Een compositie van Charles Eyck besluit de
zaal en vergroot die tegelijk dank zij het wijze inzicht van den maker. Op
het pleister vormen de in houtskool en bruin krijt uitgebeelde bijbelsche
gelijkenissen een rhytmisch geheel, waarvan sommige deelen plastisch
zweven vóór het wit van den achtergrond en dien in onstoffelijke wijdheid
herscheppen; terwijl anderen met louter lijn-contouren rustig de compositie
aan den muur bevestigen en de plaats van den wand verduidelijken. De
figuren zijn niet overal even sterk of verdiept als uitdrukking, als voor korte
tentoonstellingsvreugd; toch zijn sommige stukken teekenkunst van een
aandoenlijke hartelijkheid. De stijl is een amalgaam van spontane vindingen
en vage herinneringen aan kunstperiodes met zeer uiteenloopende uitingen;
van didaktische vertelling en van ornamentiek; van realisme en symboliek.
Bewijzende, dat op een muur veel, alles zijn werking kan hebben, a'ls een
echt muurschilder met begrip der bizondere omstandigheden het toepast.
Ook in de groote Christusfiguur van Nijs is met weinig middelen een expressieve beweging bereikt. Begaafd figuurteekenen, met een neiging tot
dramatiek in de richting van Grünewald. Het groote formaat brengt verraderlijke moeilijkheden mede: het verwijderd blijven van portretkunst
zonder misbruik te maken van al te gangbare afwijkingen van de natuur.
De materiaal-mogelij kheden worden door de hedendaagsche industrie
voortdurend zoo uitgebreid, dat de kunstenaar er niet de slaaf van hoeft
te zijn; de vergankelijkheid van het procédé van deze beide werken is in dit
verband geen bezwaar en men kan zich deze voldoende in duurzamer
uitvoering voorstellen.
In het Deensche paviljoen is de tijdelijkheid van expositie-bouw vlot
aanvaard. Het inwendige heeft het smakelijke van een hygiënische kinderkamer. De wanden zijn bedekt met wit papier en daarop chablone-achtige
gekleurde tafereelen uit dit land van Andersen. Vlak gehouden door de
effen kleuren op wit; doch voorstellende soms ingewikkelde landschappen
met perspectieven en vele achter- en in elkaar schuivende plannen. Dit alles
voorgedragen met die beminnelijke naïeviteit, waarmee niets mislukt; het
voorrecht van wien moeilijkheden onbekend zijn.
Van zonnige onbezorgdheid tot verfijnde kunde vinden wij in de versiering
van het Italiaansche paviljoen. Wie binnenkomt door de afdeeling propaganda en agricultuur ziet voor zich een paneel met een bijschrift, dat deze
uitgestalde vruchten de producten zijn van het land van zon. De schildering
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is speelsch als de plekken licht onder olijfboomen of de weerspiegeling op
de golfjes van de Middellandsche Zee. Tegelijk van de verrassende logica
en het evenwicht van het zuivere gevoel. De witte muur lokt den schilder,
die ondanks oude kuituur nog genoeg van den natuurmensch in zich heeft,
om wat kleurvlekken erop te brengen, zooals men ook de stilte verbreekt
door zingen. Ook een menschelijke behoefte is het de muren met wat teekeningen te vullen, iets wat een kind al de vingers doet jeuken. Het een en het
andere tezamen, en gij hebt een van de talrijke vormen van moderne Italiaansche muurversiering in dit paviljoen. Hier is het een kleurenspel, dat
door geen realisme gebonden is; dat hoogstens een vage associatie geeft
met een van de harmonie dier veelkleurigheid onafhankelijke lineaire voorstelling. (Ik herinner mij een draperie, een kapiteel, wat vruchten, een
engeltje). Met deze formule hebben de zinnen hun vreugde en het intellect
wordt voldoende bezig gehouden. Een drang om te versieren, die althans
in schijn geen problemen kent. Er zijn meer zulke schilderingen in onbevangen trant, welke ook de bekoring van het oude Pompeji was; vol tintelenden humor als marionetten. De dwaze kok met een reuzentaart op het
hoofd boven den ingang van het restaurant; de teergekleurde vluchtige
scènes van het stads- en buitenleven — niet meer dan een kwinkslag — bij
de zijden weefsels en de parfumerieën, juist in den aard dier frivoliteiten.
De kleuren in het restaurant geven eetlust; en de bar is zelf al een aperitif.
Suggestief en zonder zwaarwichtigheid is de galerij van het toerisme.
Een blauwe hemel boven een witten zuilengang; daartusschen paneelen uitgevoerd in een geknutsel van allerlei soort — gezaagd, gepleisterd, geplakt
en geschilderd — deels vlak en deels in relief. Met niet te veel document
roepen zij elk deel van Italië voor den geest en zijn smaakvol.
Dit alles is het luchtige werk. Wanneer de plaats en het onderwerp het
vragen is in dit gebouw de decoratie ook ernstig en zelfs streng. Niets is er
receptmatig in; geen dwang van snobisme. Het verleden wordt niet miskend
en het nieuwste wordt aanvaard. De historische voorstellingen in het atrium
— uitgevoerd in ei- en wasverf — zijn in den sfeer van Massaccio's tijd;
de sobere contouren in den effen grijzen mozaiek-muur, die een achtergrond
is voor de bronzen vrouwenfiguur omstuwd door vliegende vogels (het expressieve monument voor den grooten oceaan vlucht) zijn van klassieke
strakheid, zooals dat ook op een buitenmuur past.
De indrukwekkende eerezaal laat een rijkdom aan kunstnijverheidsprocédé's zien, en daarbij zijn geheel nieuwe vindingen. Twee der wanden
zijn niet tot den grond toe doorgetrokken; zij geven daarmee een doorkijk in
lagere galerijen; door deze geheimzinnigheid toont de hoofdruimte nog
wijder en hooger. De eene galerij is bedekt met ruig gebakken relief-tegels:
bonte, fel of teer gekleurde allegorische figuren op dofzwarten grond. Hier is
meer dan de fascineerende decoratieve werking. Er is het aanvoelen van het
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materiaal, het genot van het vormen in de bakaarde. Deze verpersoonlijkte
begrippen zijn ver van aardsche realiteit en expressief van kleur.
Een groot mozaïek in grijs en bruin, voorstellende Italië omgeven door de
verschillende corporaties, heeft vooral door zijn plaatsing (de zware massa
lijkt te hangen) iets overweldigends. De teekening is opgevat als een ruw
gehakt reliëf; hierop staan wezens uit een aparte monumentale wereld, die
zeker niet het banale hebben van traditioneele voorstellingen. Men wachte
zich toch den toeschouwer het begrijpen van allegorieën te ingewikkeld
te maken.
Een fries in relief-foto; de wandbeplakking voor een studeerkamer bestaande uit negatief-foto's naar Paolo Uccello; en de grillige soms met kleur
doorwerkte kunsthistorische fantasieën in den bar verdienen vermelding in
deze Italiaansche afdeeling, omdat zij zich op het gebied der foto-montage
gunstig onderscheiden van de kilometers, die ons achtervolgen op de gansche
tentoonstelling. Deze nieuwigheid is een obsessie zooals de laatste gramofoonplaat of de laatste beursmop. Geheel slecht is de druk-op-den-knoptechniek nooit. In gedeelten waar de bedoeling volkomen samenvalt met het
natuurbeeld, zou menig schilder zich gaarne een uitvoering wenschen, die
zoo weinig een materieele rem is voor de ziel — die ziel, wier bestaan juist
bij den foto discutabel is. Als tentoonstellings-document zou foto-montage
onovertrefbaar zijn, wanneer de bezoeker maar zulke hoeveelheden kon
absorbeeren; dit is niet het geval.
Het modernste ook op het gebied van geschilderde ramen geeft de groote
glaswand van de Italiaansche zaal. Het principe van glasscherven in lood
is hier verlaten. Dit, en het raam van Joep Nicolas in het Hollandsche paviljoen, zijn twee tegenovergestelde polen van de kunst. Joep Nicolas neemt
de schoonheid waar hij haar vindt; zijn raam is een verdere ontwikkeling
van middeleeuwsche kunst. Men kan zeggen, dat wanneer die ontwikkeling
boven een zekere hoogte is gekomen er tot iets geheel nieuws dient worden
overgegaan; zooals er bijvoorbeeld bezwaren worden geopperd tegen o ververfijning van het klavecimbaal. Men kan ook zeggen, dat de bereikte schoonheid het eenige is, waarop het aankomt, en wat in het eene opzicht verloren
wordt, is wel eens winst voor het andere. De charme van karakteristieke toevalligheden der primitieve werkwijze, toen het glas nog gebroken werd (een
gebroken spiegelruit boeit mij altijd) wordt gecompenseerd door de gehoorzamer lijnen van het lood, dat Nicolas met een bijna muzikaal gevoel gebruikt. Deze kenner van glas weet juist het licht, dat als uit de duisternis
schijnt, te weren of door te laten. Hierbij steunt de grisaille, die ook de vertelling voordraagt. Een afwisseling van rust en fonkelen in de beweeglijke
kleuren; stralend zijn de accenten in deze donkere compositie, van ongekleurd glas, zooals de hoofden en handen in de vele figuurgroepen.
Het Italiaansche raam daarentegen bestaat enkel uit melkachtig ge-
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kleurd glas verdeeld in groote rechthoeken met dunne inlijsting. Drie figuren zijn hierop geschilderd in een bleek coloriet en geven de rhytmische
verdeeling. Hun bijna effen kleuren hebben geen lijnomtrekken en er behoeft daardoor geen rekening gehouden te worden met de inraming. Zij zijn
volkomen twee-dimensionaal gedacht: immaterieele verschijningen in het
lichtvlak. De ontwerper heeft goed begrepen, dat de vorm bij de tweedimensionale uiting niet dezelfde is als het silhouet van een horizontale projectie. De dunne marmerschijven der eerste basilieken lieten volgens dezelfde beginselen het licht binnenkomen. Doch die waren niet te versieren;
en het is een verdienste van dezen modernen kunstenaar, dat hij zich niet
heeft laten afleiden door de schoonheid uit een ander kader: die der Fransche
kathedralen.
De hier vergeleken werken hebben gemeen, dat zij geen uitzicht naar
buiten geven. Het steeds weer wonderlijke van de grens te vormen tusschen
het binnen en het zichtbare buiten heeft een raam in nauwelijks getinte
ruitjes van de Hollandsche af deeling. Het hindert niet, of wij een wolk zien
voorbijdrijven en de boomen wuiven, wanneer wij naar den dominee luisteren.
Of ook niet luisteren: want dan valt ons oog toch op een tekst, bescheiden
gecalligrafeerd en in het glas gebrand door Erna van Osselen.
Met aanvaarding van de beschildering, die slechts als een vitrage schemert
tusschen het interieur en de buitenruimte kan ik mij niet vereenigen met
de manier, waarop Campendonck het stadsbeeld of al wat daar beweegt,
laat zien dwars door zijn gekleurde religieuse symbolen heen. Is het door het
weinig ontroerende der kleuren en hun verdeeling; of door nuchtere uitgekniptheid van transparante voorstellingen binnen lijnen van lood zooals het
mozaiek-in-glas dat niet vraagt ? Misschien kan ook in dit soort een bevredigend resultaat verkregen worden. De bedoeling van een tentoonstelling is
niet alleen het vertoonen van meesterwerken. Het is de gelegenheid voor
het publiek en voor de makers eens allerlei te vergelijken.

