
4i6 ANDERS ZORN.

zou hebben kunnen maken, het is een stel-

ligheid, die zich veroorloven kan luchtig te

zijn. Zorn schildert, zegt Franz Servaes,

zooals een vioolvirtuoos speelt. Inderdaad

daar is in Zorns „streek" iets zwierig-sterks,

zijn temperament geeft hem de macht forsch

te zijn zonder vertoon van kracht. Alleen

de kleur van Ser-

vaes' beeld is

minder gelukkig.

Zornsinstrument

is dieper van

toon, mannelijker

dan een viool.

Zijn schilder-

techniek doet hij

u 't meest be-

wonderen in zijn

naaktfiguren.

Daar zijn enke-

le andere schil-

derijen, die ,,le

plus peintre des

peintres" (Sué-

dois) van dezelf-

de zijde en (wel-

haast) even sterk

doen zien, maar

ze zijn uitzonde-

ring. Een schil-

derij als zijn be-

kend ,, Moeder

en Dochter",twee

naakte figuren,

die bij een vlam-

mend houtvuur

zichaf drogen, ter-
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schuin tegen den vuurgloed invalt, is als

staal van wat Zorn kan even merkwaardig

als typisch. De gloed van het vuur, dat de

voorzijde der modellen rood belicht en 't

door een wit gordijn gefiltreerde en ver-witte

zonnelicht, dat op den rug der moeder, op

den bovenarm en rechterheup der dochter

reflecteert, geeft hem gelegenheid tot een

scala van vleeschklcurnuanc.cn, rijker en

wijder dan men mogelijk zou hebben geacht.

Maar wat hier gereleveerd door een rood

haarlint bij het ecne model en door een groenen

rok, op den achtergrond neergelegd, getuigt

van des schilders rijkdom en nuanceerings-

vermogen treft tegelijk do;ir de totale ab-

sentie van eenige poging geestelijk bewust-

zijn bij zijn mo-

dellen uit te beel-

den.

Wie alleen Zorns

meest gerepro-

duceerde naakt-

liguren kent zou

kunnen gelooven,

dat het portret

dat psycholo-

gisch begrip

eischt, hem een

onbekend terrein

moest zijn. De

virtuoze techni-

cus dezer naakt-

figuren schijnt

niets te zien dan

de lichamen, niets

te hooren dan de

taal, die vormen

spreken, schijnt

met niets anders

dan met de zin-

nen waar te ne-

men. Men voelt

in werk van de-

zen aard sterk

het leven van den

schilder, maar 't
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zijn van een voor wie wat niet tastbaar is,
niet bestaat, die wat leeft en beweegt waar-
neemt en weergeeft, zonder zich te bekom-
meren om wat dit leven stuwt, dj beweging
veroorzaakt. Zorns meest bekend.; naakten
zijn pure schilderingen behalve dan - of
moet ik zeggen: ook? — in zoover ze een
zekere zinnelijkheid verraden.

„Opgestaan" (pag. 410) is een naakt van


