809

Negentiende-eeuwse Atelierpraktijk
Moes, Wally, 1899-02-09
Verder zoeken in RKDexcerpts
Trefwoord invloed omgeving kunstenaar op schilderij
Trefwoord productiviteit
Trefwoord werken naar model
Trefwoord portretteren
Trefwoord poseren
Kunstenaar Wally Moes
Kunstenaar Henriëtte de Vries (1867-1942)
Citaat
Vorm
brief
Begindatum
1899-02-09
Opmerking datering
datering in potlood in een andere hand
Trefwoord persoon
Moes, Wally (kunstenaar)
Vries, Henriëtte de (1867-1942) (kunstenaar)
Vries, Henriëtte de (1867-1942) (ontvanger/aangeschrevene)
Moes, Wally (auteur/correspondent)
Aantal pagina´s
4
Taal
Nederlands [TA]
Citaat
[1:1] [...] Prettig, dat je met animo in je crèche aan 't werk bent, ik begrijp er alles van, zulke plaatsen zijn zoo inspireerend , men ziet
aldoor prachtige aantrekkelijke dingen en zou wel alles tegelijk willen maken. Ik verheug er mij op over een poosje je schetsen te zien.
Mij gaat 't goed, ofschoon je terecht vermeende dat ik mijne schilderijen nog niet mooi kan krijgen. Alleen de verkochte moeder met
kind is klaar, maar dat alleen vond ik niet de moeite waard om je te vragen te komen kijken, vooral omdat je er al [1:2] Zoolang op
gekeken hadt toen het nog in Amsterdam stond. Aan Heintje naaiend heb ik heel veel gewerkt en 't zal ook wel eens goed worden maar
't is er nog niet. Buiten dien ben ik aan nog een Heintje bezig waar ik veel plezier in heb. Daarvoor krijg ik over 2 à 3 weken de tijd en
dan wil ik graag dat je komt kijken , ik zal je zoodra ik haar heb schrijven, dan hoop ik nog een paar schetsen te hebben om je meteen
te kunnen laten zien, want ik ga nu eenige nieuwe dingen beginnen. Ongelukkigerwijze moet ik voor haast geen geld
(vriendschapsdienst) een spokig geteekend kinderpor [1:3] tretje maken, dat mij weer ophoudt van wat ik graag doe, in Utrecht.). - [...]
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