432

TOONEEL DECORS 1937

•

toekomt, waar hij dus zijn geestelijke intentie niet geheel verwerkelijkt,
mist hij weieens spanning en schijnt zijn arbeid nog te veel in de conceptie
te blijven steken. Dit leek mij b.v. 't geval te zijn in een houtplastiek van
een paard, waarvan het lijf niet op het peil is van den innigen kop, waarin
het dulden en dienen zonder rhetoriek werd uitgedrukt.
In zijn sterkste dingen heeft deze nauwgezette werker al veel bereikt. Het
kan vooral gelden voor zijn laatste, hierbij afgebeelde houtsculptuur van
een staand vrouwenaakt. Een zacht streng beeldje, zonder voorbarige
„monumentale" accenten, maar waarin de vormen niettemin tot hun eenvoudigst wezen zijn herleid en tegelijk een zekere volheid hebben behouden.
Mooi in 't bizonder is het staan van de beenen. Er zijn meer stukken in dezen
geest, sober en gaaf doorgevoerd, stukken, waarin men de stille doelgerichtheid, de beheerschte innerlijke bewogenheid zeer waardeert. Zij geven
zonder de moedwilligheid van het schema, een gevoelige samenvatting van
het motief en spreken van 'n eerbiedigende, maar niet te volgzame houding.
Goed begrepen is ook telkens het verschillend gebruik van het materiaal:
het harde fijn gekorvene of glad gepolijste van het hout, het zware, rudimentair korrelige van sommige steensoorten, het broos-ruige, meer vloeiend
bewogene, soms speelsch gehouden oppervlak van de gebakken aarde. Hoe
essentieel is besef van het materiaal voor 't genieten van beeldhouwkunst,
en hoe weinig ontwikkeld is het publiek in dit opzicht! Foto's zijn tenslotte
vervalschingen: om een plastiek te beoordeelen, moet men haar zien in haar
ruimtelijkheid en met de hand kunnen aftasten. Het ,,ne toucher pas les
objets" is uit den booze waar het musea van plastiek of ceramiek betreft.
De ontwikkelingsmogelijkheden in Leesers werk schijnen mij vele en verschillende toe, en het valt niet met zekerheid te zeggen hoe hij zich verder
zal ontplooien. Zijn ernst mag inmiddels een waarborg voor zijn toekomst
heeten en het kan slechts voor hem pleiten, dat hij zich niet vastklampt
aan de een of andere uitgesproken manier, maar zoekt naar een bezonnen
samenvatting van krachten. Over enkele maanden zal hij met een tentoonstelling bij Kleykamp in Den Haag voor den dag komen; mogen deze regels
ter introductie dienen.
Jos. DE GRUYTER
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De verkwikkende voorstelling van „As you like it" deed na lange jaren
weer iets terugkomen van den tijd toen Roy aards Driekoningen-avond gaf.
Maar die herinnering bracht tevens mee het besef, dat, hoeveel ook van den
stijl van Royaards in dezen tijd misplaatst zou blijken, één ding toch het
tooneel rijker en krachtiger zou kunnen maken: een hechter verband met
de beeldende kunstenaars. Juist een zoo bloesemend, dichterlijk spel der
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renaissance, beelden, los aan elkaar geregen als een ketting van madeliefjes
en paardebloemstengels in de Meimaand, vraagt verbeeldingrij ker althans
verbeeldingopwekkender monteering dan het hedendaagsche armoedje, waar
Eduard Verkade een groep goede spelers in laat verkleumen. Het Foreest
met het saaie groene gordijntje, dat aan provinciale stadhuiskamers, vereenigingstafels of de stoffeering van het departement van Financiën doet
denken, was de 19de eeuw op zijn slechtst. Burgerlijke stijlloosheid, een
naargeestig naturalisme, bovendien nog ontdaan van zijn kern door een
flauwe poging het dienstbaar te maken aan een soort primitivisme, dat in
dit huwelijk met een ontzield naturalisme allerminst gelukkig was. Het was
vleesch nog visch en als fond voor de spelers, te plat, te vlak, geurloos en
kleurloos. Rigoureuzer eenvoud, strenger, ijler en klaarder of renaissancistischer overdaad, rijker en voller. Maar niet deze verkommerde lommerrijke
tuin van een door vacantiegangers vertreden uitspanning.
Dit treft niet alleen deze eene voorstelling. Het is keer op keer zoo.
De Halewyn opvoering van Pijper werd indertijd op dezelfde onvoldoende,
stijllooze wijze opgediend. En de weinige keeren, dat de hulp ingeroepen
wordt van een modern schilder blijkt het resultaat nog al eens mager of
geforceerd, de goede uitzonderingen daargelaten.
Blijkbaar weet de regie niet de goede menschen te vinden en is er onvoldoende visie op hetgeen het spel toekomt en ontoereikend contact met de
beeldende kunstenaars. Een kwestie van geld behoeft het niet te zijn, want
de pogingen van nu brengen ook onkosten mee. Met dezelfde materie van
verf, doeken, gordijnen enz. kan een andere vormgeving wonderen doen.
Het ontbreekt den beeldende kunstenaar van nu stellig aan ervaring.
De dood-enkele keer dat men b.v. Sjollema eens iets laat doen of Pijke
Koch laat tasten zonder daad (zijn Halewyndecor is nooit verwezenlijkt)
zijn ontoereikend om te komen tot een sfeer, waarin wederkeerig spelers,
regie en schilders tot vruchtdragende samenwerking kunnen komen. Niet
alleen het decor in engeren zin, maar ook de costuums zouden kunnen
winnen van deze samenwerking, want er is vreugde te beleven voor den
kunstenaar, die de spelers van een spel mag kleeden, tooien zooals het spel
het eischt. Want geen spel is van het woord alleen. Zooals de beeldende
kunstenaar het voor zich ziet kan het de visueele verwezenlijking zijn, die
een integreerend bestanddeel is van de dramatische verwezenlijking. In die
visueele verwezenlijking schiet de huidige dramatische vertolking, ondanks
dit geredeneer van den criticus-regiseur Verkade, op armoedige wijze te kort.
Het opgevoerde zinnelijke beeld van Reinhardt is afgelegd. Maar wat er voor
in de plaats kwam is artistiek van geen waarde: het confortabele gemiddelde
van een middenstandshotel.
A. M. HAMMACHER
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