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. I.

Er is geen kunstenaar die Rome zoo
nauwkeurig en tegelijk zoo kunstvol heeft
weergegeven als
de Italiaansche
etser en graveur
Pirancsi. Gelijk
Parijs in Charles
Meryon een groot
kunstenaar heeft
gehad, die haar
wezen en aspect
in zijn zuivere
strak-gelijnde et-
sen heeft weten
vast te leggen,
zoo had Rome
Piranesi die het
tot zijn levens-
werk maakte de
eigenaardigheden
van de hoofdstad
der wereld, die
zoovele oude en
nieuwe schoon-
heden bezit, in
het koper te
griffen. Wanneer
wij spreken van
de grootsten der
etsers behoort
onder hen zonder
eenigen twijfel Giovanni Piranesi, want
weinigen vereenigen in één persoon zulk een
onbegrensd technisch kunnen en het ver-
mogen om een diep, rijp en rijk genuanceerd
gemoedsleven in schoonheid te verwezenlijken.

In Holland is zijn werk betrekkelijk wei-
nig bekend, al bezit ook de Koninklijk;-
Bibliotheek een groot deel van zijn graphi-
schen arbeid. Enkelen die Rome bezochten

hebben hem ongetwijfeld daar lecren kennen
en liefhebben, maar ik geloof helaas dat
zijn werk veelal meer uit een oogpunt van
historie of curiositeit dan wel van het

standpunt eener
werkelijke kunst-
appreciatie be-
schouwd wordt.

Giovanni Bat-
tista Piranesi
werd den 4clen
October 1720 te
Venetië (anderen
noemen Rome)
geboren. Van zijn
oom die architect
was kreeg hij de
eerste leiding op
kunstgebied.Oor-
spronkelijk was
hij van plan
bouwmeester te
worden, en hoe-
wel hij hier latei-
van af zag, was
hij toch van aan-
leg architect; en
hij is dat in al
zijn plaatweik
gebleven.

Reeds vroeg
had hi| een groot
verlangen om

naar Rome te gaan, en niettegenstaande de
tegenwerking van zijn ouders wist hij het
zoover te brengen, dat hij in 17,58 erheen
reisde. Hier werd hij overweldigd door de
vele indrukken die hij kreeg, hier werd de
liefde, die hii reeds onbewust voor deze on-
sterfelijke stad voeldi, waarheid: verdiept
en verinnigd. Zijn enthousiasme voor archi-
tecturaal schoon werd hier bevredigd. Dit
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was de stad waar hij leven en sterven zou.
Het doel van zijn verblijf in Rome was er

architectuur, schilder- en graveerkunst te
studeeren. Zijn leermeesters waren Scalfa-
rotto een bekend meester in het perspectief
en Valeriani, die op de manier van Claude
Lorrain het Italiaansche landschap op ro-
mantische wijze verbeeldde. Van den be-
kenden Siciliaan Guiseppe Vasi, wiens gra-
phisch werk o.a. zeer door Goethe bewonderd
werd, kreeg hij onderricht in het etsen. Uit
het feit dat Pirancsi het plan opvatte om
Vasi te vermoorden, omdat hij meende dat
zijn leermeester de etstechniek voor hem
geheim hield, leeren wij Piranesi's harts-
tochtelijke en explosieve natuur kennen.

Na dezen twist ging hij naar Venetië terug,
hier stond hij waarschijnlijk eenigen tijd
onder de leiding van Tiepolo Benjamin.

Ook studeerde hij bij Polanzani, die het
zoo karakteristieke portret van Piranesi tee-
kende, dat zijn werk „Le Antichila Romanc"
voorafgaat. Na zijn verblijf in Rome zich
weinig meer op zijn plaats voelende in Venetië
ging Piranesi naar Napels om er archacolo-
gische studiën te maken. Hij bezocht Hcr-
culaneum en Pompei en maakte er de
teekeningen die zich thans nog in het Saone
Museum te Londen bevinden en die later
geëtst en uitgegeven werden door zijn zoon.

Maar zijn hart trok weer naar Rome en
hoewel tegengewerkt door zijn vader, die
hem in Venetië wilde houden keerde hij er
terug. Langzamerhand was hij tot het besef
gekomen dat de schilderkunst evenmin als
de uitvoering van bouwwerken de voor hem
meest volkomen wijze was om zich te uiten.
Hij ging zich geheel op het etsen toeleggen.

Nu brak een tijd van armoede aan. De
ondersteuning van zijne ouders had opge-
houden en Pirancsi moest in zijn eigen onder-
houd voorzien. Waarschijnlijk wakkerde dit
zijn ijver en werklust nog meer aan, want hij
moet wel met een groote onvermoeidheid
gearbeid hebben om reeds in 1748 zijn eerste
belangrijke werk „Antichita Romanc de
Tempi dclla Rcpublica" voltooid te hebben.

Met belangstelling werd deze serie etsen
ontvangen. Piranesi was de eerste die de
architectuur der oude gebouwen in alle
getrouwheid en toch zonder leegte en droog-
heid wist weer te geven. Zijn voorstellingen
zijn vol smaak, fijn gevoel en met liefde
bewerkt.

Zoo ging hij gestadig voort en iedere twee
j aar verscheen er een deel van het werk dat —•
en dit is wel het bewonderenswaardige —
steeds e v e n belangrijk bleef. Met welk
een onverflauwden ijver Piranesi gewerkt
moet hebben begrijpen wij als wij weten
dat zijn oeuvre ruim 1300 etsen bevat en
dit waren bijna alle zonder uitzondering
groote etsen, er zijn er zelfs eenigen bij
zooals die van de kolom van Trajanus die
niet minder dan 3 Meter lang zijn. Al deze
prenten zijn met evenveel toewijding en zorg
geëtst. Het waren niet alleen de monumen-
ten van Rome die hij weergaf, hij etste ook
uitvoerige details, plattegronden, grafsteenen,
in één woord alle dingen die hem in deze
oude stad boeiden.

Als architect heeft Piranesi weinig werk.
geleverd, hij voerde restauraties aan eenige
kerken uit, o.a. aan de Priorato di Malto waar
hij begraven werd en aan de Santa Maria
del Popoio; dit laatste werk werd hem door
paus Clement XIII opgedragen. Deze zelfde
paus gaf hem ook de titel van Cavaliere.
Piranesi beschouwde dit als een hooge onder-
scheiding, enkele etsen onderteekende hij ook
als Cavaliere Piranesi. Verder besteedde hij
zijn tijd aan archeologische onderzoekingen.

Niettegenstaande zijn onvermoeiden arbeid
heeft Piranesi steeds in behoeftige omstandig-
heden verkeerd; het zal zeker daaraan toe
te schrijven zijn dat hij de restauraties aan
de verschillende kerken aannam, want het
was tenslotte slechts in zijn ctswerk dat hij
geheel opging. Bij zijn arbeid werd Pirancsi
waarschijnlijk geholpen door zijn zoon Fran-
cesco en zijn dochter Laura die beiden na zijn
dood etsen maakten in de zelfde manier als
hun vader. Ook Pirolo de eenige leerling die
van hem bekend is hielp hem bij het werk.
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Sommige van de figuurtjes in zijn etsen
werden door Jean Rarbault geëtst en wij
treffen dan ook diens naam in de marge van
de ets aan.

Pirancsi stierf te Rome in 177S. Eerst
begraven in de kerk van St. Andrea della
Fiate werd zijn lijk overgebracht naar die
van Priorato di Malto. Hier richtte men
een standbeeld op, naar een teekening van
zijn leerling Piroli. Wij vinden in deze
beeltenis echter niet die wezenlijke gelijkenis
die ons treft in het portret van Polan/.ani,
dat Piranesi"s „Antichita Roma" vooraf-
gaat.

Hier zien wij de buste van den grooten
etser, naakt, omgeven door wingerdranken,
de forsche sterke kop naar ons tocgewend.
Het gelaat is vol strengheid, uit den ge-
sloten mond spreekt een krachtige wil, uit
de levendige oogen straalt vastberadenheid.
Mooi zelfbewust is de houding van het hoofd.
Het is de uitbeelding van een groote per-
soonlijkheid met een vrijen, ruimen blik, een

temperamentvol innerlijk leven, dat be-
heerscht en in di<• beheersching verdiept
wordt.

De platen van Piranesi's etsen waren
bewaard gebleven, zoodat ze ook na zijn
dood nog afgedrukt konden worden. Hoe
weinig waarde Piranesi's werk tijdens zijn
leven had blijkt hieruit, dat men voor zeer
weinig geld de koperen etsplaten etui dag
leenen kon om er zooveel afdrukken van te
maken als men wilde.

Francesco, Piranesi's oudste zoon, ging
met de platen van zijn vader en de zijne naar
Parijs en verkocht ze aan de firma Firmin
Didot. Zoo ontstond de eerste Fransche uit-
gave van Piranesi's werk, die niet minder
dan 2»; deelen bevatte en waarin ook de
etsen van Francesco I'iranesi werden ge-
drukt. Deze etsen hebben niet meer de
strakke lijn, die de eerste drukken kenmerkt,
welke ik in la (ialleria d'Arte antica te
Rome zag, maar toch geven zit nog een zeer
goed beeld van de grootheid van den meester,
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van zijn verbeelding, zijn grootsch compo-
sitie-vermogen en zijn technisch kunnen.

Later kwamen de platen in handen van
La Calcographia Regia te Rome, die de etsen
opnieuw beet en de platen verstaalde, zoodat
er nog heden afdrukken van Piranesi's
meesterwerken te krijgen zijn. Helaas ech-
ter hebben de etsen een groot deel van hun
oorspronkelijke eigenaardigheid en kracht
verloren. De lijn is korrelig en minder vast
geworden. Ook zijn de drukken zeer ongelijk.
De kleinere fijne etsen kunnen de vergelijking
niet de eerste staten moeilijk meer doorstaan,
zij hebben al hun charme verloren. In de
groote etsen, die in breede krachtige lijnen
zijn neergeschreven, is Piranesi's geest nog
wel weer te vinden.

Het is merkwaardig dat een kunstenaar
als Giovanni Piranesi leefde in Italië in een
periode van geestelijke stilstand en degenera-
tie. Rustig en zelfbewust staat zijn krachtige
figuur temidden der verslapte kunst en ver-
troebelde schoonheidsideeën van zijn tijd.

Dat wat de kunst van Piranesi zoo belang-
rijk maakt is zijn buitengewone zuiverheid
en eerlijkheid; bij hem geen mooidoencrij of
gezochtheid; het was den etser vooral bij zijn
architecturale etsen van Rome in de eer-
ste plaats te doen om zijn onderwerpen zoo
natuurgetrouw mogelijk weer te geven. Geen
luchtige, vluchtige krabbels en lijntjes, geen
succesvolle handigheidjes, geen list en geen
a-peu-près: hij gaf de architecturale ideeën
en de bijzonderheden van hun uitvoering tot
in de kleinste details, iedere lijn was bewust
neergezet, met een bepaalde bedoeling. En
toch waren zijn etsen — voorbeelden van
goeden trouw en vak-eerlijkheid — nooit
nuchter of vervelend, zelfs aan een platte-
grond aan een enkelen steenen muur wist hij
door zijn bijzondere visie iets belangrijks te
geven. Door het plaatsen van zijn geestige
figuurtjes gaf hij een aardig vertier aan zijn
stadspleincn en buitenzichtcn. Een enkele
maal liet hij zich gaan en gaf slechts dat wat
hij in zijn verbeelding zag. Wij zien dan een
fantastische straat waar aan de rechterzijde
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(de linkerkant is in de schaduw) vreemde
oude gebouwen zich verheffen, waar wij
antieke beelden en grafzerken zien staan,
naast elkaar in groote getalen als in een
wonderlijk museum uitgestald. In de verte
teekent zich tegen den hemel een paleis af
met vele torentjes, fantastisch als in een
droom en weer ergens anders is de stille
rustige contour van een pyramide.

In de straat loopen figuurtjes en vlak op
den voorgrond zien wij de oud-Romcinsche
wagenrenner met zijn vurig steigerende
paarden. Welk een verbeelding is er noodig
om een dergelijke ets te componeeren, welk
een begrip van compositie en architectuur!

Tot dit soort werk behoort ook een gedeelte
van het 8e deel van Piranesi's werk. „Le
Carceri d'Invenzione". Er zijn zeker geen
etsen waaruit grooter verbeelding spreekt
dan uit deze fantastische gevangenissen. Bij
de bespreking van Piranesi's werk kom ik
hier uitvoeriger op tenig. Behalve zijn boe-
ken over Rome heeft Piranesi nog een aantal
afzonderlijke etsen gemaakt; ook tcekendc
hij veel. Geschilderd heeft hij voor zoover
mij bekend is nooit. Evenals de meeste
groote etsers bepaalde hij zich geheel tot de
graphische kunst.

II.

De eerste vier deelen van Piranesi's werk
zijn getiteld: Antichita Romanc. Het eerste
deel opent met zijn reeds besproken
portret door Polanzani De beginletter
van elk tekstgedeelte is versierd en een
fraai etsje op zich zelf. Hier zien wij in de
onderste krul van de S het iijn-geëtste
reliefje van een paardje, daar een D ge-
vormd door oude begroeide stecnen met er
voor het borstbeeld van een ouden Romein.
Ook onder den tekst staat gewoonlijk een
kleine ets, hieronder vinden wij pracht-
stukjes, vooral één in deel 9 is van een bij-
zondere fijnheid. Het geeft een krans van
veeren waarin door een pen, een passer, een
teekenstift en een penscel dus de emblemen

van Piranesi's kunst, een vierkant wordt
gevormd waarin de woorden „Labor omnia
vincit" staan.

Wanneer wij een ets beschouwen als die
van het binnenste van het Pantheon, hoe
begrijpen wij dan Piranesi's gevoel voor den
architectonischen lijn en zijn inzicht in den
bouw. De pilaren steunen volkomen het groote
gebouw, zwaar en massief als zij zijn. In
een der volgende deelen vinden wij de pilaren
in hun geheel gegeven, hier zijn zij slechts
tot de helft te zien. Ertusschendoor ziet
men den koepel, hóóg, met een meesterlijke
kennis van perspectief weergegeven; eenige
kleine figuurtjes loopen hier en daar, pop-
petjes tegenover het groote en imposante
van het gebouw. Een ets als deze is zoo een-
voudig gegeven zonder eenig effectbejag, het
is alles zoo zuiver en groot van opvatting en
hoe zeer voelen wij er Piranesi's liefde in
voor dit bouwwerk, hoe zeer doorvoelde hij
wezenlijk en diep er al de schoonheden van.

Een zelfde strengheid \inden wij in zijn
uitbeelding van het Colosseum. Het bouw-
werk met zijn gelijke, boogvormige openingen
zou bij een zoo natuurgetrouwe weergave
licht vervelend kunnen worden, maar er is
juist in Piranesi's etsen die onbewuste vrij-
heid, die het werk van den kunstenaar
aantrekkelijk maakt.

Wij voelen dat hij al deze oudheden van
Rome alleen heeft willen verbeelden, omdat
hij ze schoon vond, en dat hij ze juist daarom
zoo natuurgetrouw mogelijk heeft willen
geven; hij legde echter in elk zijner etsen de
liefde en het enthousiasme voor ieder ding,
het moest een genie zijn die deze geestdrift
zoo zeer beheerscht beeft kunnen weergeven.
Het tweede deel bevat etsen naar oude graf-
steenen en gedetailleerde Romeinsche oud-
heden. Deze uiteraard weinig afwissclings-
\ olie onderwerpen weet Piranesi toch be-
langrijk voor ons te maken. Bij de door-
snede van een grafkelder zet hij hier en daar
een paar figuurtjes die het geheel iets leven-
digs geven. In deel III vinden wij de reus-
achtige steenmassa's, die Piranesi zoo
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grootsch en bijzonder wist te zien en te ets, die als voorstudie voor de ,,Carceri
verbeelden als machtige beelden van een in d'Invenzione" gerekend kan worden. Hier
schoonheid vergane oudheid. Het zijn vooral
het onkruid, de slinger- en woekerplanten,
die, nergens als een zinloos romantisch orna-
ment, deze steengevaarten zulk een beko-
ring geven. Het machtige, onverwoestbare
van deze ruïnen
heeft Piranesi ge-
voeld.

Piranesi heeft
wel geleefd in
een tijd dat Ro-
me vrij wat aan-
trekkelijker was
dan nu. Thans
is heel het oude
Rome een hate-
lijke en verve-
lende rangschik-
king, het is als
een groot mu-
seum, iedere pi-
laar is zorgvul-
dig schoonge-
wreven, de stee-
ncn liggen netjes
op elkaar gesta-
peld. Er loopen
Engelschen met
en zonder Bae-
dekers, begeleid
door druk gesti-
culeerende gid-
sen. Er toeft
geen levende Her-
innering meer
in de atmosfeer.

tegenover de menschen

ONTWKRI' VAN EEN I'ALKIS VOOR EEN ROMEINSC1I KEIZKR.

is echter nog niet zoo de Angst gegeven.
De omgeving is kalmer en rustiger. De ets
is nog niet vervuld van de fantastische
droomvisioenen van de gevangenis-serie.
Dan volgen weer koele, beheerschte weer-
gaven van tempelgewelven rustende op

hooge, strakke
klassieke pilaren.

Het meest merk-
waardige werk
van Piranesi
vinden wij ook
in dit deel, het
is zijn serie,,Car-
ceri d'Invenzio-
ne". Deze etsen
wijken geheel
van zijn ande-
ren arbeid af.
Het zijn vizioe-
nen van kerkers,
die getuigen van
een bijzondere vi-
zionaire kracht,
van een zoo rijk-
scheppende ver-
beelding, dat wij
er versteld van
staan. Had Pi-
ranesi in onzen
tijd geleefd, een
tijd \an reus-
achtige fabrie-
ken en werve-
lende machines,

Piranesi heeft dezen mooien tijd weten vastte van zware ijzeren gevaarten en statige con-
houden, hij heeft ons in zijn etsen een beeld structies, wij hadden zijn Carceri kunnen
van deze geheimvol-levende oudheid ge- verklaren als symbolische droomen, dro<-

men van grooten tijdsangst. Rekenen wij
echter met de periode waarin deze etsen ont-

geven.
Laat ik mij er verder toe bepalen, eenige

zeer schoone platen uit de volgende deelen stonden, toen nog geen stoom of electrici-
te noemen, die alle van dezelfde nauwgezet- teit was uitgevonden, toen de gevangenis-
heid en grootheid van vizic getuigen. sen niets waren dan onderaardsche stee-

In het begin van deel 8 vinden wij een nen gewelven zonder licht en lucht, dan
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ontroert ons zulk een fantasie, die profe-
tisch aandoet.

Piranesi's Carceri zijn als enorme stations,
het zijn vreemde werken van constructieve
architectuur, poorten en gewelven gemaakt
van zware steenen, overal trappen en gan-
gen, door hekken omgeven. Waar leiden zij
heen? Wij weten het niet, wij zijn in een
onwezenlijk doolhof. Wij zien er pilaren
met groote getraliede vensters; lange harige
touwen hangen in de hoogte aan dikke houten
balken; ijzeren kettingen houden menschen
gevangen, hier en daar staan helsche werk-
tuigen, raderen met scherpe punten, galgen,
verpletterende steenklompen, eigenaardige
houten gevaarten. En er worden menschen
gefolterd.

Er is een ontzaggelijke ruimte en hoogte
in al deze etsen en in deze grootsche om-
geving loopen en werken, draven en zwoegen

menschen, die als hcele kleine poppetjes zijn
op de breede trappen en onder de hooge
gewelven. Eigenaardig is het, dat al deze
figuurtjes, op een enkele uitzondering na
die geketend ligt, hier vrij rondloopen. Zij
zijn allen bezig, het is daardoor dan ook dat
deze gevangenissen meer den indruk maken
van reusachtige gebouwen die in aanbouw
zijn.

Wat aan deze etsen voor een groot deel
het huiveringwekkende en werkelijk aan-
grijpende geeft is de lichtvalling; zware,
ondoordringbare schaduwen staan naast hel-
der verlichte vlakken, hierdoor krijgt bet
geheel iets dat haast aan moderne vorm-
geving doet denken; het sterkste is dat bij
de 14e plaat.

Bij een andere kerkerverbeelding kunnen
wij den Piranesi van de Romeinsehe oudheden
herkennen. Hier zijn de muren met reliefs
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bedekt, ook op het eerste plan staat een uit
steen uitgehouwen leeuw.

Eigenaardig doet in een der andere etsen
een menigte naakte menschen, gebonden
door touwen, die op een antieke heldengroep
gelijkt.

Het is bijna onbegrijpelijk dat deze fan-
tastische etsen door den zelfden kunstenaar
zijn gemaakt, die de monumenten van Rome
met zulk een koelheid en strakheid wist
weer te geven.

En in de dualiteit van zijn wezen is Pi-
rancsi een der interessantste problemen, die
die men ontmoeten kan. Een hartstochtelijk
visionair, die tijdloos en los van zijn dage-
lij ksche werkelijkheid nieuwe werelden van
grootsehe verhoudingen en vol intense ver-
schrikking schept.. . . e n . . . . een uiterst-
exact, liefdevol naspeurend realist voor wicn
het kleinste detail onzer wereldsche stoffe-
lijkheid waardevol en beeldenswaard is. En

hoe eerlijk hij in beide uitingen is blijkt wel
daaruit, dat hij onbewust voor zijn Carceri
een wezenlijk-volkomen afwijkende vorm-
geving en techniek vindt, ais een scherpe
tegenstelling tot die van zijn Romenische
etsen.

Als opmerking zij ingevoegd, dat zijn
werkwijze in de Carceri en de methode
waarop hij zijn angstgevoelens en de ver-
schrikking realiseert in het grootsehe die is,
welke in onze dagen een wel veel zwakker
kunstenaar, Kubin, toepast.

Eigenaardig is het, dat Piranesi verschil-
lende malen pilaren en andere voorwerpen
buiten de grenzen der eigenlijke ets teekent.
Zoo werpt een uitstekend deel van een
pilaar een schaduw over den onder de ets
gegraveerden tekst, een onzuiverheid, die wij
van iemand als Piranesi niet zouden ver-
wachten.

Twee geheele deelen van Piranesi's werk
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zijn aan vazen en andere antieke ornamen-
ten gewijd. Met dezelfde minutieuse liefde
waarmee hij de hem omringende klassieke
gebouwen gaf, graveerde hij (de etstechniek
komt bij deze bladen nagenoeg niet voor)
deze oudheden, die uit den aard der zaak wel
eenigszins droog zijn.

Daarentegen is het deel, dat de over-
blijfselen van de oud-Romeinsche pilaren
inhoudt, prachtig door de grootschheid van
den bouw en de enorme perspectief.

Er zal waarschijnlijk géén zijn die zuiver-
der den bouw van de oud-Romeinschc pilaren
begrepen heeft en doorvoeld dan hij. De
figuren nemen in deze etsen een belangrijke
plaats in.

Het zijn voornameliik Deel 16 en 17 die
in Rome bekend zijn en waarvan de af-
drukken der etsen gretig aan het toeristen-
dom verkocht worden.
schillende gezichten in Rome.

Hierin staan ver-
Het boek

opent met de Sint-Pieter. Piranesi heeft de
kolommengang, die naar de kerk leidt aan-
merkelijk verlengd om daardoor de grootsch-
heid van het bouwwerk nog meer te doen
uitkomen.

In deze serie vinden wij ook zuivere land-
schappen, gezichten op de watervallen van
Tivoli, die evenals zijn architectuur-etsen
de grootsche breedheid doen bewonderen.

Piranesi behoort thuis in den rij graphische
meesters, die in graphisch werk hun hoogste
en volledigste uitingsmogelijkheid vonden.
Hij bleef zonder directe navolgers. Toch
zijn er in Italië enkele Yenctiaansche graveurs
geweest, die met dezelfde nauwkeurigheid
en hetzelfde geestrijke meesterschap (Luca
('arlevaris detto Casanobrio) gewerkt hebben,
zonder echter den innerlijken, visionairen
rijkdom van Piranesi onder den ernst hunner
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architectonische samenstellingen te verbergen. Brangwyn of het levcnlooze werk van een
Met Mervon zie ik geen verbindingen. En Pennell, al zou men denken, dat beiden c'.e

ik vrees ervoor, Piranesi's grootcn naam te Carceri ernstig bestudeerd moeten hebben,
verbinden aan de verwarde donkerheid win Den Haag, 1914.


