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iets bereikt en mogen wij de uitgeefster en
leider dankbaar zijn.

De andere reproductie-uitgave: „Grafische
kunst in Nederland 1300—1800" heelt een
tweeledig doel. De titel zou doen vermoeden
een geschiedenis der Grafische kunst in dat
tijdperk, en als zoodanig heeft Dr. van
Huffel, de schrijver van den tekst, zijn taak
ook opgevat, maar al geven de platen ook
min of meer historisch overzicht van de
prentkunst, toch beoogen zij meer en doen
zien de verschillende wijzen waarop tegen-
woordig een prent
gereproduceerd kan
worden, en welke
wijze voor ieder ori-
gineel de meest ge-
ëigende is.

Dit laatste is juist
van zeer groot belang.
Wie eenige studie van
reproductie-techniek
gemaakt heeft, weet
dat er tal van werk-
wijzen bestaan, die
soms afzonderlijk,
soms gemeenschappe-
lijk gebruikt worden
en juist de kennis van
den chemigraaf moet
beslissen, welke tech-
niek of technieken voor
een bepaalde plaat het
meest geschikt zijn
om het effect van het origineel te benaderen.

Dr. Van Huffel houde mij ten goede
dat ik van dit standpunt gezien, het werk
der verschillende firma's die de reproducties
leverden niet minder belangrijk vind dan
het zijne.

Naast zijn onderhoudenden en leerzamen
tekst, meen ik dan ook dat de aantrekkelijk-
heid dezer uitgave ligt in de platen, waarbij de
verschuilende nederlandschc firma's getoond
hebben voortreffelijk werk te kunnen leveren.

Wij zien hier de eenvoudig lijncliché,
geëigend voor reproductie naar houtsneden
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en gravuren, naar letterwerk, naar penteeke-
ningen, de lichtdruk die beter geëigend is
voor zachte tinten, de photogravure, die
de lijn der gravure benadert, de kleur-licht-
druk, de diepdruk, de steendruk in kleur of
in samenwerking met lichtdruk, en dit al
naarmate het origineel de cene of andere
werkwijze eischte.

En er zijn reproducties bij, die verrassend
zijn. De verschillende firma's, Joh. Enschede
en Zonen, J. H. de Bussy, Van Leer en Co.,
Mouton en Co., Dirk Schnabcl, Roelofsen,

Hübner en Van Zan-
ten, L. Lcvisson en
Emrik en Binger heb-
ben hun beste beentje
voorgezet om dit boek
tot een glorie van het
Grafische bedrijf inNe-
derland te maken, en
ook de druk van de fir-
ma Mouton is, zooals
wij dit trouwens ver-
wachtten «voortreffelijk.

Er verschijnen, he-
laas, zooveel leelijke
uitgaven, dat het een
genoegen is te mogen
wijzen op een boek
dat in alle dcclen zoo
goed geslaagd en ver-
zorgd is als dit.
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De kunstrichting die ten onzent schilders
samenbracht in „De Moderne Kunstkring",
in de „Vereeniging der Onalhankelijken",
wij vinden ze in andere landen eveneens,
zoowel in Duitschland als in Frankrijk, in
Oostenrijk als in Rusland.

Zoo werd in Münchenin 19.19 door een negen-
tal schilders, onder wie de bekende Wassilv
Kandinsky, Alfred Kubin, Alexander Kanoldt
e.a. de Neue Künstler-Vereinigung gesticht.
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Later voegden
zich hier enkele
anderen bij, on-
der wie Pierre Gi-
rieud en Le Fau-
connicr, Franz
Mare, van de
laatste Moderne
Kunstkring-ten-
toonstelling wel
bekend, Otto Fi-
scher en Alexan-
der Mogilewsky.
En als de nieuwe
kunstvereenigin-
gen ten onzent
houdt ook deze
haar jaarlijksche
tentoonstellingen,
te München en
in andere steden
van Duitschland en Zwitserland.

Naast haar jaar-exposities organiseert zij
ook in hare eigene lokaliteiten te München
groepententoonstellingen en, last not least,
heeft zij thans in een door het Delphin-
Verlag keurig verzorgde uitgave een over-
zicht gegeven van het werk harer leden.

Een dezer.de heer Otto Fischer, schreef een
inleiding tot „Das Neuc Bild", een inleiding
die zonder in bijzonderheden te treden de
algemeene richting der „Neue Künstler"
tegen het impressionisme o.a. doet uitkomen.

Het zijn echter meer algemeene ge-
dachten over kunst, waarmede de heer
Fischer dit plaatwerk opent: „Alle Form-
bildungen eines Künstlers", zegt hij, .,sinddie
Auszerungen einer geheimnisvollen Urform
in seinem Inneren.. . . Kunst is Auszerung;
sic sehafft im P>ikle fortwirkend die Ewigkeit
eines Gefühls. Kunst ist Darstellung: sie
sehafft im Bilde die Anschauung der gegen-
wartigen Welt. Wenige wissen dies: noch
weniger machen es wahr".

Dat wij bij de XeueKünstlcrechterevenmin
als bij de Moderne Kunstkringleden van
éénzelfde opvatting of inzicht kunnen spreken,
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doen de afbeeldingen zien, die het werk dier
leden representeeren. Hieronder toch zijn er
van zeer verschillend gehalte en karakter.

Daar is de beeldhouwer Moyssey Kogan,
wiens vlakke reliefs vooral zich door een fijn-
heid en gratie van lijn kenmerken. Zijn
figuren zijn teer en gevoelig gemodelecrd.
En daartegenover staat bijv de schilderes
Enna Barrera-Bossi wier naaktfiguren de
schoonheid van den mensch verloochenen.
Wladimir von Bechtejeff neigt naar het
decoratieve, maar schijnt ons toch van veel
minder beteekenis dan de Fransche kun-
stenaar Pierre Girieud. Sterk verschil is er
ook tusschen Alexander Kanoldt, die huizen
en steden schildert zooals ze in kinderbouw-
doozen voorkómenen Marianne vonWerefkin.

Deze laatste zoekt ook wel naar eenvoudige
vormen en kleuren, maar typeert daar-
door en weet met eenvoud dikwijls zeer
goed in haar schilderijen stemming weer
te geven, al is deze stemming ook meestal
een sombere. Trouwens het werk der
meesten heeft iets triestigsen troosteloos, er
zit geen blijmoedigheid, geen vreugde, geen
zonnigheid in. Zoo geven deze nieuwe kun-


