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heel als fabriek behandeld, met bureauvertrekken, labriekszalen, garages enz. en zelfs
het platte dak is voor een deel als tuin
behandeld om den arbeiders in de schafttijden verpoozing te bieden.
Hier onder deze machines ontvouwt zich
eerst recht de kunst van onzen tijd. Zonder
door kunstenaars gemaakt te zijn, ontstaan
zonder schoonheids-bedocling,
bieden zij toch
een zeldzaam geheel van strenge
vormen, van volmaakte krachtuitdrukking,
waarbij de klinkende metalen,
dit talloos gewemel van iijne
raderen en verbindende
metaaldraden zich
sierend voegen.
Men zie bijv.
achter dit fabrieksgebouw
den reusachtigen
stoomhamer, bestemd om pantserplatcn te sme
den. Wat een
schitterend gewrocht is dit ge-

schilderingen bedekt zijn. Dat gaat m.i.
te ver! Een eenvoudige wandbedekking in
leuke kleuren zou hier voldoende zijn. Het
futurisme in de schilderkunst is nog te
embryonaal, te zeer in ontwikkeling begrepen om in de nabijheid dezer praktische
nijverheidskunst gezien te kunnen worden.
Ook elders in het hoofdgebouw van Theodor Fischer met
zijn vrij tamme architektuur
vindt men achter den zuilengang dekoraties
in ultramodernen geest, die
op deze plaats
al te wonderlijk
doen, in geenen
deele aansluiten
bij den bouwvorm, wat toch
de opgave van elk
dekoratie! schilderwerk
moet
zijn.

Doch er is zooveel op deze tentoonstelling te
zien, dat men
dergelijke buitensporigheden en
ook middelmatighcden
gaat
worden, prachtig
vergeten! Zoo'n
in verhouding,
restaurant van
uiting van ontONTVANGKAMER IN HET HOSTKNR1.I KSCIIE HUIS. ONTW. HOOR
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zettende kracht,
mever vertoont
waarbij het beste Herkulesbeeld een be- een geheel, dat inderdaad bewonderingslachelijk poppetje wordt. Architektuur en waardig is, goed verzorgd, een eigen type
plastiek zijn beide volop in dit machinaal van een lleurig restaurant. In het Huis
der Kleuren van Hermann Muthesius prachgevaarte uitgesproken.
De schoonheid van al deze dingen bestaat tige voorbeelden van kleuren en komdaarin, dat ze natuurlijk ontstaan zijn, geen binaties, van ongedachte samenstellingen,
zweem van mooidoenerij vertoonen. En nu In de groote verkeershal auto's, spooris het opmerkelijk, dat juist in deze fabriek wegrijtuigen, lokomotieven, rijtuigen, die
de wanden der bureau's met futuristische in hun opvatting een belangrijken vooruit-

