
400 DE SPAANSCHE DANSERES ARGENTINA. D

drukkingskracht, stroomde erheen en onder hoorders en toeschouwers
waren de harde Spaansche klanken niet van de lucht.

Op deze concerten kwam Argentina in nieuw licht te staan. De invloed
van de sobere omgeving en edele atmosfeer werkte op haar terug gelijk
een andere, fijner overlegde, breeder zich ontplooiende Argentina aan
die feesten den gloed van een nieuw gezag bijzette. Vervoeringen kwamen
er over den bezoeker als hij na de openbaring van Isadora Duncan
nauwelijks meer had gekend. En aldoor bleef het dansen, in den echten
zin van het woord, een zelfstandige kunst, die zich des te gereeder huwt
aan de muziek naar mate de innerlijke muziek in de kunstenares zich
krachtiger laat gelden. Tot in de toppen van de vingers is ze muzikaal.
Zie, hoe de melodie uit haar breekt zoodra de pianiste de eerste toets
aanslaat.

Tot een wonderlijk gaaf geheel stijgt haar bewegen tezamen met de
muziek, omdat Argentina in zich zelve louter expressieve harmonie is.
Slank is het niet groote lichaam in dat lange, nauw sluitende, zwart-
fluweelen kleed met onder het middel het eene zilverritselende siersel,
gedragen in Granados' vijfden Dans. De vraag, of ze mooi is valt niet
te stellen, want alles is in evenwicht en vol karakter aan deze gestalte,
die meer dan instrument is. De leemten, die in den acteur bijna altijd
storen tusschen bedoeling en verwezenlijking en de opera evenals het
meeste tooneel ongenietbaar maken, zijn bij haar in een hoogere eenheid
opgelost. Even feilloos als haar samenwerking met de begeleiding is die
in haar tusschen beweging en bewogenheid. Klein zijn de handen en
de armen hebben die nervige pezigheid, die niet schraal is. De beenen
behielden een ranke tengerheid en prachtig van beheerschte kracht is.
het gelaat, waarvan de strakheid met de groote zwarte oogen zich makkelijk
tot glimlachende gratie ontspant.

Die wisseling van schakeeringen spreekt zich ook in de verscheidenheid
van de toiletten uit, welke Spaansch zijn gelijk heel haar kunst, maar
evenmin als deze naar de werkelijkheid gecopieerd. Stijl is er in alles
en wat het wezen van haar kunnen is, de gestileerdheid, welke zich tot
een hooger realisme verdiept, doet elke nieuwe dracht als in innerlijk
verband met de prestatie zelf aanvaarden. De statige mantilla draagt
ze met weidsch gemak en in de meeste nummers plooit een witte, met
bonte bloemen geborduurde sjaal haar om den hals. Die in het felle wer-
velen wuivende draperieën maken tezamen met het deinend stulpen
van de wijde rokken dat wemelend fascineerende om haar heen. Geen
onderdeel van kleeding wordt verwaarloosd, omdat er op dit plan van
bereiktheid geen bij- of hoofdzaken zijn. Telkens wordt de haarkam,
welke de mantilla draagt of louter als tooi dient, bij het lijnen- en kleuren-
geheel aangepast. Soms is ze rood, soms zwart. Argentina schuwt de


