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ni cuionle năvălesc in priviri
rumoas9 ins/rumante de muzică sîni peştii
. ceşf glas slrăoeziu ca un aquarium
: )raşi, toporaşi alunecă În oglinzile somnului
.' lleie se Înjioară ca Je/ele la horă
oaptea pune o rugină pe fiecare măr domnesc

i"'?;g 4

MODERNĂ

b/opot de ape respira rea dar cîmpurile
rfă funde de fum şi pădurea e o fereastră de racoare
:? ca Ul7ghiile rănesc aierul
nÎini loamna desface o lumină

Imi simt miinile şi nu mi le mai simt
mă mingiie Radio ca 'O printesă din poveşti
ochii În orbite - cafe/~/e În ceşti
şi nici o agifarft pealru un gind prea strimt.

rul rece al frunfii peste tacerea mea
asăre ifi adoarme pe buze
glasul tău ar pulea fii o catifea
le descriu În argintul mÎnulului frunze

Pere/ele la braf cu ceasul marCÎnd timp
ce părasiri tolale În arcuri şi În piele
din jilrul confortabil trimis salut la stele
şi ziarul mă pătrunde Întocmai unui ghimp.

:

sarut trimis cu trenul În plicuri sigilate
otrăvuri venfilate cel mai puternic suc
eu te Iubesc electric ' şi prin cauciuc
in adormiri cuminti - visăm apoi departe.

e cuvin! e un rohinel de aiei
ru amintirea cu gust săleiu În artere
cerul bolnav norii sint urzici
chiuI Iău şoimul albastru lui piere

george bogza

illele sub cascada lunei spăIăloresc
Jeagană ca viori pu/pele pline de simburi
" ,eliş/ea cu ierburi e calda ca o iesle
, livezile singelui se imbu/zesc cirezile de vÎnturi
npa din cenuşa nopft/or, lampa,
surÎs Îfi Iasă pe degeÎe bronzul ca un fluture
a;;ii depun o zăpnda in glasfrele vocilor
inalfă ferigi miinile
.
ţn ăvara iti incearcă muşchii precum coarde de pian
sle apa umeri/or se roleşte rată să/batecă spasmul
unericu/ izbucneşte din loale partile ca un incendiu
'cii/e albesc ca oase draperiilelasul /ăli adoarme pe genunchii mei
bolul cfinelui de vÎnă/oare.

r
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A,timal," cart va ajart.
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DESEN

Victor Braufier

SARĂ

o

ilarie voronca

După prestidigita1i8 plopilor tU8leta dimine1ii deretica pe cîmp.
In fugă: U'1 cîine lătra ecoul îughilil peste noapte; un cal aplecat
în rugăciune păştea freza unei poeni. Uu crucifix de drumuri
binecuvînta. Era o plecare albastră, legeră şi premeditat blondă
în soare şi'n nisip. Marea spre care galopam se albăstrise
dinainte în cearcănul violet şi indefinit prin movile al orizontului.
Ochiul smerit de nesomn tresălta. Ne sugeram deacum naslurii
scoicilor descheiînd un decolteu în nisip, rechinjj"ca nişte jupÎl\ile,
bonetele de spumă albe se ondulau.
Compartimentul de pluş era interiorul inimii în fugă; canapeaua de catifea, ochiul tău deschis ca o aripă, deasemeni. Iti
bănuiam musculatura mitologică domesticită sub tesătura engleză
a ştofei.
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BAL TIMORE
La primavera encinla reverdece
los arboles la/uados como negros
Epidemia de sol. Desaparece
la doble fila de paraguas negros.
North Ave & Eutaw Place

E/ mozo, un negro con co/mil/os de chacal,
ojos brillantes como cuenlas de cris/al
y una cabeza punfioguda de zulu,
despues de darnos el poliglola menu,
va colocando en la mesita sin manIei
las Iriangulares serville/as de papel,
vasos y plalos, el cuchillo, el lenedor
y el pall cos/ado en el brunido mos/rador.
Lucen las verdes corlinillas la in'icial
de/ israelila propietario del local.
Grieb's Restaurant

o O R NER

8

EI cielo pinlarrajado
de rojas nubes grolescas
cuelga al fondo de la calle
como un /el6n de opereta

Franklin Street

Ni abanicos ni basfones,
ni uniformes ni sofanas,
Tortilleras, maricones.
"Yes, Wp have no bananas".
Howard & Lexington

j. robIes pazos

--------~--~--~~--~---------------------------------------------------------~---

Scrisesem din restaurantul gării unde şi jubilasem aniversţlrea
unei doamne prietene, poetului în Alpi. Un sat în munji, hotelul
.,Ideal-Sejour" ca un presse-papiers pe terasa cu pini, de unde.
Timpul şi excesul d~ vitalitate sculptează taIa ca hîrtie milimetrlcă şi
desigur, Edy ne iubia. Cartea ta poştală deasemeni i-o procu- suplimentar două labe de gîscă la coada ochilor. Omul carp. poartă două ·
rasem:-nSînt albastru toată ziua; fac un consum extraordinar paranteze înlre nară şi coltul gurii pare mai bătrîn cu 19 ani.
Edgar Brown era posesorul lor şi văzÎndu.1 am dedus - prin simplă
de aier".
.
sci:dere
- vîrsta: 24 ani. Dela 14 ani răsturnase orariul: vietuia nOPlile iar
Peste fereastră priveam aspectul tras ca o peliculă. In apele ziua vegela.
Metropola prăseşte baruri, taverne, cluburi, sifilis, demenjă.
văzduhului o pasăre patina; o rochie de fluturi acoperia pulpele
SăturaI, doria o solulie de continuitate cu trecutul şi un punel nou inilial.
fierbinti ale dealurilor. In timple, în brazde, în castele de lut, Mi s'a oferit cobay de experienjă. Procedeul meu radio·electric pentru
pămîntul aluneca sub ochi florile sălbatece, rudimentare, smerite.
ANIHILAREA memoriei exista numai în slerjlul formulelor teoretice.
O gîrlă fugi pieziş prin iarbă ca o şopîrlă. Trenul derapa timpul,
Am avertizat pe d-I Brown că imedial după intervenlie va reveni în mintea
spatiul; o lulea pe locomotivă înalta spre cer o dansatoare de sugarilor, va trebui să învele vorbi şi cunoaşte pe cei din jur precum şi
fum. Călătorii mîncau .sandwichuri, cara mele, reviste humoristice. neschimbatele 24 semne ale alfabelulul latin.
Aceasla şi mi-e dorinta. Să'ncep peste o oră viată nouă fără legătură
Inlomna deabia! O mînă de aier rupea încet calendarul arborilor, cu- trecutul".
roata bucla sub arcuri distanja rămasă in yrmă, să priviască din
pragul mereu depăşit, ca un cîine care te iubeşte.
In camera obscură. instalat în scaunul anume amenajat, eroul experienlei
Citiai cartea unui tînăr rus. Alipisem sub cearcîne ca o piatră mele avea 200 pulsatii pe minut. I-am aplicat casca aparatului inşurubî nd la ,
azvîrlWi în iazul ochiului cu unde violete însă. Trenul mă purta timple polii şi am intors comutatorul.
In două tuburi laterale Ireceau engramele memoriei divizii evacuînd lobii
in brate spre un sanatoriu al difuziei. Incejat fiinta se despletia
creierului. O secundă, două, trei, patru .....
din dan t elă, din fruct, din nervura ei în delirul mut dinăuntru.
După 40 secunde, cînd Irebuia să'nlrerup comutalorul mîna s e gelatinifică .
MR contopiam şi nu mai mic-ca un greiere-pistonul inimii lîrîia: Ştiam
consecinlele dar lI'aveam pulerea geslului. O stare abulică precum
Roza sîngelui, eu.
dimineata cînd trebuie să părăseşti paiul. Minulele se adună 7.... 8.... 9...
Roza trenurilor, gara.
Acum am Întrerupt circuitul. Dar d·1 Brown nu-şi va mai zejul n viată nouă" .
I.am anihilat nu numai memoria Irecutului ci şi d viilorului. Va trăi numai
Roza lunei, a norilor, luna.
la intersectia Irecutului cu viitorul, înlr'un VEŞNIC prezenl: Filece clipă odală
Roza nordului, busola.
treculă par'că n'lir fi exislal. Verigi ee cad În gol fă~ă să formeze lant. Nici
Roza cuvintelor, poetul.
o imagine nu va mai adera de CREIERUL. OGLINDA.
Roza ta, sexul.
Roza vinturilor, marinarul.
Mă obsedează cele întîmplate prin mine domnului Edgar Brown. Nu remuRoza neprăvăzutului, accidentul.
şcare; curiozitate. Curînd voiu încerca asupră-mi comulalorul PREZENTULUI
Trenul, în afară de miM, 1ipa, fluiera, fugia, sub degetur negru PERPETUU.
Numai tu, - iubite Moldov, - avertizat. nu le vei mira de melamorfoza
al mecanicului ca sub un biberon de forle. Ştirbe după linii mea
definitivă ci mă vei descompune şi reface imagine caleidoscopică În
pietrele kilometrilor, vîrsta iulelii; cameie în inelul de vertebre unghiurile liniilor lale frtnte •••
al livrajiei al scăpării; logodna nOP1ii o ghiciai în constelajia
saşa pană
lor. Macaz: glandă, arteră de fer, beregată, traheie, icnind la _
răsucirea pe glob a trenului.
, Ca o sprînceană pe cîmp se încovoia trenul; prin sprînceana
Cînd vrei să·I chemi, il strigi "Bamhalas", şi atunci se opreşte
mea el trece .în miniatură. Dormiam, citiai. fugia.
Un' ac sub un complot, desfăcut din varicele lui de fer, ne din continua trepida1ie a picioarelor, întoarce faia şi strîmbă gura
într' un suris. E învesmîntaf cu o jachetă ce-} mîngîe gambele,
aştepta pentru o absolvire în promiscuritaie. Un holocaust din
cu o pereche bocanci peste cari poartă, din elegantă, galoşi ;
călătorii de clasa 1, II şi a IIIa va fi jertfit peste putin, printr' o
vara cu un hîrb de pălărie sau chipiu alb de policeman, iarna
scăpărare brus că clintre pămînt şi infinit, cerului.
Buruieni stacojii, măcieşii anticipau coralul sîngelui aşteptat cu o căciulă smolită.
Bamhalas agită veşnic mînile şi picioarele, fără să facă nimic.
ca o rouă de carmin peisajului arid. )nepii prelinşi închipuiau
inertia bîrnelor, osiilor croşetate intr'o broderie inactivă, inutilă. Are o metodă proprie în a-şi sufleca mîni~ele. Poartă manşete
O panglică poleită atrăgea, şina curbă peste o colină ca un de aluminium şi cravată fără guler.
Capu'i este impodobit cu tepi drepli negrii. Pentru că doarme
curcubeu negru.
în horn-din spirit de conservare-şi pentru că îşi dă ghetele cu
Dormiam, citiai. Sosise.
.
Tampoanele au aplaudat din palmele lor de fer, deodată toale. vax, e de culoare măslinie. Grafie cîntarului ce-l poartă între
. O luptă corp-a-corp se incinse între vagoane, în ringul spontan dinti, poate măsura în fiecare zi o portie de surîsuri pentru sotia
al desfiintării, al desplămădirii. Locomotiva răsturnată în buruieni sa Aira. Bamhalas tine mult la înfăjişarea lui. Inainte de a porni
ca o pisică se zvîrcolia. Un biftec uman se întinse pe un grătar în oraş îşi rade jumătate de mustată, îşi dă cu negru sub unţlhii.
nefiresc de osii şi de surcele de fer. Inviau într'o coşnilă de şi îşi anexează un coş de papură la extremitatea J11Înii stîngi. p
piepturi sparte, rinichii, ficatii ca zurgălăii roşii, intestinele se Pentru că fiecare om trebuie să aibe o slăbiciune, el are, a in- e
împleticiau ca lintită pe glesnele de fer şi din cutia lor, creierii ventiilor: în fiecare zi strică 'şi reface un nou sistem de ferestrău.
Nu se plimbă cu Aira de teamă să nu i-o răpiască. Atunci Bamieşiau curioşi să vadă ce se întîmplă.
Citiai, fixat cu un drug în piept pe panoplia mortii, cartea halas ar pierde dreptul asupra zestrei ce i-a adus-o: o cinste IT
-tînărului rus în cer.
polară, nici-odată dezisă.
w
Visînd că a gîtui! o focă şi doi urşi albi, a vrut să intreprinda
M'am tărîl de sub coastele şi răchita de olel, afară, în cîmp.
Dcahuşelea fugiam prin iarbă cu tumbe de saItimbanc.
o expeditie Ia pol.
Intr'o rîpă ca printr' un telescop m'am răsturnat şi eu in cer,
Neştiind la care pol va găsi foce şi urşi albi, a renuntat cu
p" , I>re d~ ~ h g "r ; 1
fi rdus.
i
lîngă tine.
gheorghe dinu

PREZENT PERPETUU

•

•

-

BAMHALAS

}
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SCURT· CIRCUIT
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Nocturnă

vrea să schimb, de dala aceasta, litlul ciclului în acela de

scurf-evaniaiu". Voi vorbi despre poem. Sînt chiar obligat de

~umele lui f. Corsa să vorbesc despre poem. Un nume relinut
strict în domeniul lui chiar atunci cînd incursia a depăşit în
proză, în foileton sau in revelatia volubilă despre cinematograf.
Pelicula se derulează pe o frunte pură, imprimînd, absorbind
polenul luminii, freamătul ei. Un scurt circuit de arome ciupeşte
aierul pitit sub nara florilor; un scurt circuit de licurici între
degete, de cornete în înăltare străfulgeră cuvintele de sticlă
fluidă, ondularea manuscrisului pe degetele inimii.
In dreapta sus e ochiul de rasă al poetului, busolă indicînd
nordul muzical, fluidul impalpabil dintre vers şi vers: E o crustacee de fildeş şi o cocă de lumină aceea din care se fac pră
selele poetului. El îfi poate spune: iată, floarea aceasta, simplă
ca o lacrimă a păunilor din cer, e de doi amperi frumoasă;
cealaltă închisă sara ca o ventuză se va trezi în zori mireasă
plînsă de bucurie. Un ră.zor cusut cu fir, toate oasele's de flaut
şi fiecare stea se oglindeşte cochet în cîte o narcisă. Lampa
aprinde oglinzile întunericului, se înlătură faldurile văzduhului şi
poetul aplecat cu acul penitei brodează pe un gherghef de liră
clopotul, boltă imponderabilă.
O activitate de lentile subzistÎnd unui miracol strict atribuit
pavanează reflexile, gîndurile poetului. Un nucleu intreg .de
vibratii îl constelează şi-l poartă pe umărul pămîntului răsfătat·
Fie că ochiul lui depăseşte expresia pămîntului, <> volatilizează
cu unghii de abur şi ti-o oferă ca pe o bl:1curie anonimă, avidă,
o sezizare, o intuitie, o genuflexiune dintre cer şi grădini se
adaugă neapărat. Cîntăretul deschide setei tale şi a lui ulciorul
închipuit ~11 mîna şi cu saliva sa.
Nu vreau mai mult să încerc să discut să despletesc conduita
suavă a ,poemului pur care-mi place,
"
Discretia şi tactul (Socot acesfe două atitudini de subtilă
distinclie) sînt apenajul lui Filip Corsa. Publicînd putin îi bănu·
iam un sertar pretios ascunzînd toată pajiştea unui t~mperament
de reflectie şi creatie.
Descins încă din falanga ultimilor simbolişti romîni, cînd
esentele se amplificau. cînd din poezia decadentă (1) se convergea spre o acuitate a poemului şi un şir de iluştrii maeştrii
în urmR determinaseră un pret inedit poemului, oferindu-l nud
nouilor amanli. Poetul ui nu-i se cerea acum, numai o veleitate
' senzitivă ci şi o adîncă fel'mentare a verbului, a constructiei; o
imaginatie acută, un pitoresc versatil mai mult spre subconştient.
Paralelă evolutia înainta pe decolteul epo.cii. Amplă călca
epoca pe dantelele, pe vibratia poetului. Odată cu zîngănirea
armelor avea loc şi zingănirea penelor. Soldatii erau cu arma
II) umiir, poetii cu aripa la umăr.
Filip Corsa se încumeta şi se alinia la "Contimporanul Poezia
. lui pierduse radical aspectul simbolist de pînă atunci şi se mue tase în laboratorul precis al poemului nou. Pupila languroasă
le şi inertă, devenise helice, ochi an. Se punea problema unei intuitii
u mai lemerare. Cuvîntul acrobat uimia. Poetul lucra cu un mate.e rial găsit în pămînt şi şlefuit de fortele banale de pină atunci.
I~ Virtutea care trebuia deabia să i-o inzestreze cerea inimii G
~ gimnastică fertilă, transparentă pînă la _creier. Poemul.sunet,
pi. poemul·surpriză, poemul·poem. Luna, pădurea, cerul, amorul, toate
•
I.n· erau in pălăria poetului. Abilitatea lui extazia.
' u, Plîngea un glas că nu întălege.
\' Dar ce rămîne din poemul odată întăles? Cine a invătat in
e manualul de zoologie cum cîntă pasărea?
U •
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sfephane roll

Solemn efectuează mesager
saltul portilor
sună la potcapier
cheia morţilor
Un descriptiv suris postum
de c;urcubeu
bUfnl'ă: umbra lunei 1n drum
aparte zeu.
Ctnd cade in finală
cap livid
a,teptare'n sumbră
de metaloid

sală

Luna e ca em!sari catolici
pentru pază
poentru Mozart glas ridici
- o rază
Departe stingere prin eliotropl
galben subt
pădurea din cuvint :;;1 gropi
s'a rupt.

Jos' Robles

-1

filip corsa

DOWN.TOWN
w
L OCUlll
'd permanen t •In t'
•
r un fe l'lllar d e ta bl a, SIni

FRÎNTE

veşnic I\lminat d~ mine însu· mi. O lumină galbellii.

Z

- PALME li~ale. Nici,odată
roşie

e produsul meu patentat în loate lările civio asemenea combinajie de culori
...
n'a dat retinei senzajia unui smîrc în care oameni
fără ochi frămîntă . o carne putredă şi moale ca o pastă. Gustul acestei
culori e dalceag câteodată; în zilele fără sol are gust de vişinată.
Intins pe un fir de bumbac, mă'nvÎrt În jurul lui cîle zile are anul.
Odinioară n'aveam concurentă şi posedam medalii pentru recorduri. Din
cauza concurentei viaja mi se stinge la fiecare guijat de porc -şi care spre
nefericirea mea se perpetuiază infinit.
Dansez toate dllnsurile moderne şi lipit de fundul unui pahar mă sărui
cu vîntul, singurul amant care are dreptul să mă ucidă.
Jazzul m" distrează numai cînd stau cu piciorul incomci! împrejurul degetului mic, ce'mi gîdilă talpa .
Odată pe an, copii mei sint vopsiji şi aşezaU pe cojfurile piticilor. Apoi
îşi tund smocurile de păr din urechi, deschid ochii In semnele de întrebare
şi fac reverenje păpuşilor cu rochije albastre.
Fiind un lucru fără căutare, am ajuns raritate. O doamnă nobilă dar
bătrînă m'a găsit într'un bar, dormind lln!'Jă un bec electric uzat . .M'a con.
vins să intru în slujba ei ca damă de companie. Infăşurat Într'o batislă, h,'am
trezit Într'o poşetă lîngă o alună de naftaUnă.
Hotărît să emigrez din cauza ciudăjeniiior ei, am trecut atlanticul ambalat
Într'o Iadă cu wisky. A fost confiscată de vameşi şi debarcală într'un circ.
Fllimînzisem: am mîncat o butelie şi i·am băut conjinutul.
Un clown simtind mirosul ce exhlliam m'a inghitit dintr'odată în faja unui
public numeros. (Preleslil de aceasta. prin reclame luminoase pe cer, lansate de locuitori din Marie.
Clownul muri intoxicat şi nisipul arenei plînse' cu lacrimi de ceară, din
care i se făcu masca. In momentul încinerării, strigătul meu era al vînzăto
rului de gazele: CITIŢI UHU. Prietenii lui: caii, cocoşii, maimulele şi cîinii
speriaji s'au risipit prin oraş, jipÎnd ca venlrilogii aşa precum m'au auzit din
plămÎnii clownului intoxicat.
moldov
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Edithei, fluture nevinovat, care
aduna din camere reclamele
multicolore ale .ex pozanlilor.

....----....--_... .....
Die

n~uzeitIiche

u

Wohnung

CARTI
,

~

expozi1ia din "Oesterreichischen Museum fur KUJlst und Industrie" - Mai·August a. c. - a fost o şcoală a locuinjei moderne.
Un mănunchi de "tîmplari" au avut îndrăzneala acestui pas
(n'au fost la prima înc~rcâre). După planul arhitectului Fr. Zeymer,
au :nobilat, cu material pretios - maholl, cireş, palisandru,
nuc - un hali central, er-art8ment~ şi odăi diferiie, jur împrejur 1).
A dis)ărut traditionalul bufel·monstru (nimic monsiruos nu e
compatibil cu stilul viitorului). Scrinul jos, la înăltimea umerilor,
evită luxarea membrelor şi desfiinţează obiectele rătăcite sau
aruncate la întîmplare.
Dela patul de·o somptuozitate barocă la culcuşul modern,
două veacuri evolutie: a dormi normal, nu cu capul sfeclă con-

~
Fiecare odaie te cuprinde, ie reţine ca p01coava unui magnet
intens.
VWHI, August 1928

L'exposition d'arf fran;;ais confemporain
'i
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ci Bucarest.

IMAGI NI

NOTE

Ulise
IIarie Voronca
Paradisul statistic - Ion Călugăru
Le bourreau de Perou - G. Ribemont-Dessaignes
Les Nuits de Paris - Philippe Soupault
Cavalerie rouge - I. Babel
Therese - Arthur Schnitzler
Les feuilles libres
7 Arfs

Der Sfurm
Discon tin ui te
1928
Orbes
Ligne de coeur
Le Mail
Tl'ansit
Chantiers
Le grand jeu
Urmuz

gestionată.

Nici otomana, străină ca şi cuvîntul şi incomodă ca închiso~rea.
Un pat de hodină peste zi (Tagruhebetf) înlocuieşte divanul
perimat depe care picioarele s;>înzurau şi te răsuciai cu plăcerea
celui ce se c atără pe un zid anevoios.
RăzbeşU şirul de camere şi le primeşti ca mană: E atîta armonie
între culoarea tapetelor, măIăsei lămpi lor şi desiinatia lor. Mobila
tăiată în linii simple, drepte. Fotolii, laburele, mec;e joase, co·
mode. Te imbie odaia de lucru să studiezi şi dormi/orul iti
leneve şte pleoapele.
DtJIăpioa re atlrnale sau incluse în păr€'le (mărind rpaliul
locuibil, În odăile cu dimensiuni mici). In Austria - ca şi la
noi (afară de construcţiile după plar.Ul ile lui Marcel Iancu)-sînt
rarila! e, Îi1Că.
Atari expozitii·tip sîni cîl mai frecyent necesare pentru a cantl!iza gustul de care e demn cetăieanul veacului XX: Pentru locuinja în care dispare tot ce e incomod, baroc, cum au murit fără
recu rs bron!ozaurii , ichiiozaurii şi mamulul antideluvian. Simplu
şi loluşi atît de greu: cum în locuire, nicăiri nu·i mai măgar omul.

REVISTE

Les documents internationaux -de :f> esprit noU\'eau presentenl

:5 Scenarii
Cine-poemes de avec B. Fondane avec deux photos de Nan Ray.
Demandez·les chez: "Hasefer" Bucureşti.

a

II s' approche du /it de Marthe
Et loi, chair couverle de peau. Prairie, bocage. Tu dors. Il
faut t'eveiller pour que tu jouisses du chant des oiseaux et des '
petits nuages follets! A!lons plonge hau1eur dans le sein d'un
caillou plein de cristal de roche, sali ve, qui commence a digerer '
la voie laclee ....
li se penche ei I'embrasse sur la bouche.
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R.- Dessaignes
Vernisajul Il fost ia 29 Septembrie, în prezenţa Femeii iubitoare de frumos, regina Maria.
Ou atlrape la variole en regardant les efoiles.
Sub egic:ă oficială - miniştrii Lapedatu, Diamandy, Gahriel
de la Serna
Pueux, Prof. AI. Tzigara-Samurcaş - într'un salon oficial cu
discursuri scrobife ... De retinut: Arla modernă, tankul victoriei,
triumfă şi orbii capătă vedere ca 'n timj:ul lui Crist.
II Prietenii şi publicul adillcent au sărbătorit luna trecută cinquantenarul j
Cine a vizitat-o, a respilat via1ă r,ouă. Supleţă, rafinament, lui lilrwa,·tll ~Va/tim.
Poet, critic, animator, el, aliituri de Kurt Schwilers; iată două nume cari I
spiritul Parisului veşnic tînăr (secretul Metropolei).
au luptat şi au organizat bil)roul mişcării moderne germane.
Am văzut creatii originale li) in caTi aimonia culorilor, liniilor,
Răsfoind publicaliile şi cărlile de eslelidi modernă, disculiile persuasive
suprafejelor, volume lor evadează din cătuşele formelor hlucegăile dintr'însele-pentru expresionism şi cubism-ale lui Herwarlh Walden, retră./
-au Uranizat destul-şi le face knock·out. Mobilier şi decorative eşti o epocă de radicale diseclii, de muşchiulaturl noi şi adolescente cari
cari fecundează stilul epocei noastre: simplu exact şi poate cişligau un pol. nord al azurului.
Cinquantenal'ul lui Herwarlh Walden a fost un banchet, un jubileu integral.
abstract ca şi geometria cubului şi sferei, din care s'a născut. Iată cinquantenar adolescent.
Comisarul romin al expozitiei, ceramislul Jean Baras, primeşte 1 ti SONG~Un film. Un spectacol. O armonie, două ore de revelatie; o bandă
cu o promiscuitate În frumos te făcea naiv, uman, poet. O emojie nouă,
deccraiia Bunul-Gust.
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saşa pană

Nocmbrie 1928
1) Citiva expozanli: Be17lhard LIld1Uil{ şi
~.chi~ciii A 'IIolt Po.rpisdlil, Ludwig Sc"wa, Iz,

'1.

S9u/ex (Salonul pentru ceai).
/'1'. G1'o·s. Fabricanlii de mobilă
y. Sp'1'a, y . rv. MlIIller, C. P,wlberge1', S, J'a.·ay, P 1'lois & FIX. Dormitorul
bijouterie lncrat de S. (i'fJmlle;m după indicaliile arhitectului dr. Şttfan
Fa)'a1ls, B. Ltu/w'f.-În 1927 a terminat pentru regele Fel'dinand I castelul

de

vănitoare

dela

un artist nou: Regisorul. Song 1 Song! Song!
.
4 N~tEMeRIE: .Se inaugurea.ză at d<,?ilea salon al Academ}ei de arti\~
decorativa moderna, In saloanele dm str. Clmplneanu 17. La volan: M. H. Maxy.
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Lăpuşna.

2) Iar crealorii sînt: J'n,bert şi P,âl, Etica1' Bralldt, J'~alt DltIlft"d, CtOI:~ ts
Fotlquet, Cl"st ,(le, d·ro FOlltame, J't<m lIla)'o, d01l, Rme Lil/ qUt. La,,,.e A/bin
Gui/lnt, KvaPil, Rnditr; dar nu·i mai Înşir.
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