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Pe căile de os ale Basarabiei
Gândul şi-alungS liliecii
în iazul gerului crengi se sgârcesc
goana, prin oglinzi, se înteţeşte.
Vrei un alai cu ogari de argint
din raiuri de chiciură vulpi roşii vrei
sau zodia nopţii de buze s'atingi
sau clinchetul spulberat în polei?
ur

r

Oră sub scump potir luminată
în nămeţi îngeri înseamnă verstele
sania ca o stea lunecă în veşnicie
albă eşti ca balul pe care-1 mint ferestrele
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Mi

iphmfiripcu dpi pphi electrici : lămpile tea- r,_R. — Un maestru al scenii trebue să fie
trului a ^ n m a ^ S w ^ f ^ * ^
romantic, simbolist, impresionist, meiafiziCobori cftteva trepte; un vestibul obscur, ^ ^ c i a n , cubist, expresionist, neoclasic, futulămpi opace. Un culuarrfrt fetida
SjBfct. Trebue să fie un evocator halucinat
două trepte, apoi. coridoare ce se, int
'Reprezentaţia trebue să fie o viziune, nu
misterios, pe intuteW IScttBf^- f
fifiumai feerie sau serbare teatrală „all'itauşă. Biroul lui Anton Giulio Bragaglia
liana". Nu numai decoraţiune, dar expreO cameră cenuşie, ciudată, prăfuită, i:
siune, suflet, patos. Decoraţiunea in sensul
cată cu biblioteci, rafturi, cadre; un
pmun al noţiunei, trebue desfiinţată cu
in umbră ; cărţi risipite prin tot locul ;|-vio---j.
tul — fără ca scena să rămână goali —
lenţe de culori (tablouri şi picturi futu
trebuinţând in schimb alţi iactori de suin contrast cu clar obscurul odăii, Iun
stiune.
de un bec electric pe birou.
A realiza un spectacol teatral, de pildă
Pe peretele din faţă citesc scris cu
piesă de Pirandello, insemnează a-1 reda
pe o fâşie albă:
'randeliamente
tn manieră
bra
— „Cine-i lung la vorbă, e prost crcsc£H
râ ca punerea in scenă să năbuşe caracAm înţeles...|H
rul piesei.
La birou : Anton Giulio Bragaglia. O nj
de Calot transcrisă de Piccasso.
&— A mări acţiunea, a o fărmiţa, a varia
Iată-1, in fine, pe acest proteu al Itali<
|
curile, a imbogăţi efectete ambrente, a
azi : scriitor, cinematografist, regisor,
iultiplica peripeţiile spre a te juca cu
rist, editor, fotograf, cabaretist, ziarist orintrastele, iată stilul meu de interpretare
ganizator de artă şi admirabil animator; * . ',
enică. Dar pentru aceasta trebue să pâImprimă oricărei meserii ce-şi apropicjperBiseşti vechile modele şi să creiezi întreaga
sonalitatea sa modernă, surprinzătoarei maconcepţie a genurilor teatrale; numai astfel
gică.
Bragaglia este de toate, dar mai p r e s W e i^JBe va putea obţine efecte noui şi emoţii
orice : om de tfatau. - — _
,
-'iMspiceNimeni, în tAigltaifynip^aijric^put,- J ^
mai iscusit, mwMnJemir irl
decât » R . <r- Pentru mine tehnica precede şi deacest om al „ 7luli uftlMfteşrv*»"* altllfti^nBwBBiă estetica, şi numai in această miViziunea sa teatrală
sură mă preocupă. Criza poeziei va fi reeste fantasmagorică.
zolvaţi numai după ce sc va renova me-

mfosilii

mm

ăpriuie-i luboSO
oaşMBjgş
rpfldio" lufăisr. itr.\6i ni
jireă ca-|
făgăgtuP cde gruracteristică a lui Anton Giuuo oragaglur
pul futuriştilor extremişti reprezentaţi prin Maritotytafics&iji
sgqţfaninoase
I9W

tnscrie
In rândul bunelor realizări cari trec istoriei: o casă
da artă In Roma, una sută trei,zeci expoziţii per, sMffffUP&BW^ş^U^itectură
el?' in cali: «ÎDi natev dff! tegtoâtfi di -63*88 Oin6t917>«J6eae dintâi
I)
de conierinţe ţinute pretutindeni tn peninsulă şi aiurea
•Vtrdizeci de volume publicate, dlvftft®ţ>eriodice

2

săptămânale şi lunare, un pamflet literar „Jndex"
mii de articole propagandiste, un atelier de arte
decorative şi. înslârşit, un studiu modern de fotografie.
Debutează In viaţa artistică cu o carte ilustrată
asupra fotodinamismului, aplicaţiuni la fotografia
doctrinelor estetice futuriste.
Regizează marea campanie Tallia. dă proporţii uriaşe teatrului mediteranian al lui Pirandello, Rono
di San Secondo, Martoglio, conduce compania
Sardă, teatrul Independenţilor unde reprezintă In
trecutele stagiuni zeci de noutăţi absolute de pantomim e muzicale şi câteva alte zeci din trecutul
prozei.
Animând spectacolele de Danţuri, cântecele de
Arlecchin şi — mai presus de toate — teatral

canica teatrală. Cea mai mare parte din
numi, de pildă... .Maşinistul Ducelui".
critici şi literaţi mai concep şi azi teatrul
Eu. — ...Sau Anton Giulio Bragaglia.
literar,
decăzut complet pentru spiritele
sprintene şi mentalităţile înaintate.
R. — Recitarea e premeditată, recitarea
este Italia veche, este melodrama, este facR. — Pentru reformarea comediei * trebue
eoni
•
să se reformeze intăi tehnica scenică. E o
Dicţiunea este Italia nouăt este improvizaproblemă ce se bazează pe chestiuni de
ţia, care se confundă cu fantezia, cu fanmecanică teatrală. Problema aceasta s'a pus
tezia fără logică, fără fir, cu radio-fantezia.
încă de pe vremea lui Ludovic al XlV-lea
Deci actori fără şcoală, fără metodă, dar
şi arhitectul Torelli, maşinistul Regelui, avu,
cu temperament, adică cu viată. Actorul
pentru prima oară ideea platformelor mocu şcoală e inexistent.
bile greco-romane. Azi ar trebui să se găFiecare activ insă, are propria lui tehnică,
sească un altul care să inventeze noui sisaşa precum fiecare individ îşi are propria- i
teme spre a se ajunge la o renovare a
medicină empirică.
tehnicei scenice, un altul care s'ar putea
Fiecare italian e un „diuino
pagllacclo*.
Th. S o l a o o l u
sintetic, realizează cel dintâiu în Italia şcenarii
impecabile ca plastica, introducând technica sa
tea'raft în care regăsim multe din vestigiile teatrului elen şi italian.
.Lumina psichologicâ* realizată pentru operile lui
Rosso di San Secondo, este o metoda de atmosfere colorate născute una din ceialaltă, tn neprevăzut pentru spectator, cu comentariul şi ajutorul
sugestiv al poeziei care insulleteşte opera literara
- ideata doui ani înainte de tentativele teatrului
Culoarei. născocit de Achille Ricdardi.
Scena sa multipla s'a născut, de sigur, din ideia
platformelor mobile greco-romane şi din maşinele arhitectului Torelli, autorul lui .Theatre des
nachines* din Versailles, sub Ludovic XIV.
Acest multiplu prilejueşte schimbări repezi şi (ara
limitările spaţiului cari fac atât de incomode scenele turnante...
ta epoca aceasta a cinematografului, crede Bragaglia, teatrul casa nu moară trebue sa ramânâ şi
sa se întâlnească tn propriile-i caractere, căutând
sa mărească posibilităţile sale de realizare.
Da aci şi uimirea provocata de aplicaţhinile sale
technice, cari vor da mâine noul crez al teatrului*
pentruci numai technica noua va stimula noua
alcătuire a cuvintelor pe evri le cere de atâta
vreme, cu stăruinţa, publicul teatrelor.
Si In sensul acestor reforme, bănuim — parcă —
glorioasa eflorescenta a teatrului italian din 1600
•unei când râspândea în lume, luminile celeste
celei mai mari arte scenice din câte a cunosc*t vreodată istoria.
•Lampa luminii de acum" altă născocire minunata
a genialului Bragaglia — este un dispozitiv de
iluminaţie scenică care cuprinde trei cu'ori fundamentale ce se tnvârtesc mai mult sau mai puţin

repede într'un subtil filtru de stofa transparenta
şi dând lumina rece sau caldă, firavă sau descompusă, In raport cu mişcarea lor, după cerinţele
textului tălmăcit
Numitele .Scenae versiles* restabilesc dispozitivul
lui Luciu Luculus — şaptezeci şi şase de ani înaintea lui Christ — perfecţionate totuşi şi sunt formate din trei feţe cari, învârtite, dau schimbări
vertiginoase. Vechiul dispozitiv roman cu două
prisme numai, era abia alegoric oe când acesta
cu cele cinci prisme e complect, panoramic.
«Masca mobilă» este antica mască a actorilor eleni, care diferă totuşi de aceia de odinioară pentrucâ nu e fixă: dintr*o gumă elastică, extrem de
subtilă, genul mănuşilor din^chirurgie, oferă prilejul de a face un trucaj tipic, ideal şi permanent
îndepărtând psichologic actorul de public şi liberând creatura poetică de comediant, care In deobşte suprapune personalitatea sa personalului interpretat
Punerea In scenă Fotoelectrică are ca scop de a
furniza într'o clipă o adâncime convenabilă sketch
urilor teatrului sintetic şi danturilor.
Cu ajutorul unui ecran. In dosul căruia sunt.rânduite o miriadă de becuri cu două sau trei culori
se obţine vagul profil al lucrurilor: peisagii, architecturi. obiecte simbolice sau creaţiuni abstracte
desenând astfel cu lămpile aprinse schemele năzuite. Efectul e asemănător celor din iluminaţiile
catedralelor, dar vine topit aproape de trasparentul ecraris
Fără să fie futurist In sensul adânc al cuvântului
v Anton Giulio Bragaglia este cu toate acestea singurul şi cel mai desâvârşir animator al lui Marinetti, pentrucâ nu poate fi decât o bună înţelegere de modernism adevărat motivul care inspiră profundă cinstire tradiţiei şi antichităţii
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Sfânta neruşinata Josephina

(Cu prilejul unui film)

Baker

î Pe portativul
alb a două
dimensiuni
Jo- privesc
Ochii cari
pot fi imorali
dar gol
• stphlna Baker cântă, biomecanic, ritul
vieţii.trupească,
ciunea
nu.
I Fesele Tam-Tamuri,
xllofoanele Trupul
picioarelor,
e sfânt
ca o pană sau o banană.
flexatoane
palmele,
braţele
fluere
şl şolDe acea
le şi stă bine alăturarea.
durile
balafoane,
cântă pentru auzul ochilor,
I rea mai neaşteptată
vedenie.
„Dansează
cum ii vine",
(memoriile
Josephinei
Baker)
fiindcă
sângele
ei e ritm
[ In orbite,
privirele-i
rotesc speriate
repeziri
In potentă
algebrică
şl apoi fiindcă
dansu
animale şi lichefiate
raze şăgalnice.
ca şi teatrul,
nu cunoaşte
lege
care să
Modularele
se deslănfue,
bucurăndu-se,
poată fi hografică.
Iar celor
câtorva
regul
| hoţind,
temându-se.
sburănd.
văetăndu-se,
de bell-balet
şl balet rusesc, transmise
pri
| glumind:
tradiţie,
le întoarce
spatele
într'o
tumbă
[ Cate odată pentru a sta pe cap. abilă cu valoare
expresivă
şi dinamică
su
[ Câte odată pentru
a merge cu măinele.
perioară
chiar, fără
sfială,
„pointei".
| Câte odată
pentru a luneca cu picioarele.
I Câte odată pentru a dansa cu degetele.
Dansul negresei, inconştientă
jalonare dincolo
[ Şl totuşi
Josephina
Baker
nu dansează,
de cercetările
culte
ale Isadorei
Duncan,
trâeşte.
in înfăţişare
ritmică,
mişcările
purei
o înviorată
eliberare
a choreograflel,
vieţi—dela
scărpinat
la posesie. ţinteşte
aşa cum alba preoteasă
visa.
In arterele
eurlthmiel
choreograflce
mo
negrii
transfuzează
prin Josephina
.1 invins
cu goliciunea
trupului
şiderne,
cutezarea
1
şi puber al Ganzei )
gestului
moralitatea
cea imorală. Baker sângele sprinten
şl al tuturor
lor rituale.
.4 învins'o,
până la trezirea
desgustnlui
nos- dansurilor
| tru, moralitatea
făţarnic
cuibărită
in voaluri
S . Eliad
f fi maiilot-uri
şi cache-sex-uri
baletiste.
Şi dacă vreodată
adaugă
trupului
un şirag
j de banane sau un colan de pene e numai
din dorinfa
bucuroasă
a podoabei. 1) Gama: Dansul pubertaţei la negrii.
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Marcel lancu
.Natură moartă"

Scrisoare albă
In noaptea asta de toamnă
Eu voiu arde ce simţ şi-oi scrie
pe vatră cu muchea cărbunelui
gândul meu risipit dragi surori.
Sună ploaia aur-sună.
Noaptea asta ce vă-aduce?
Sunteţi singure; la voi
joacă sfinţii buni pe casă.
Eu ştiu bine: Un perete
cel din Est brăzdat de lacrimi
peste voi apasă umed.
Voi băgaţi in sobă doage
şi umblaţi prin glod desculţe.
Toamna-i muche blestemată.
Rău e să ai doar un frate
fratele umblând cu umbra-i
peste voi in altă parte să gândească'n noaptea asta...
1926

Al. A. Tudor-MIu

-1T

confort şi marea simplitate de construcţie
pentru o economică fi solidă realizare arhitecturală. Volumul conţine 60 de reproduChansons des flls
telegraflques
ceri minunate din lucrările celor 40 de armes oreilles
s'ouvrent
sur le nolr
hitecţi colaboratorii expoziţiei din Stuttgart.
ou ă lătons sans bătons je uais Cum sâ construim (Wie bauen) Acest vodans le silence
lum conţine In esenţă tot, absolut totul, cu
Ies yeux grands ouverts
d"aueugle
detaliile fi indicaţiile
,
necesare, tot ce s'a
Le eauchemar
danse
încercat in construirea expoziţiei din Stuttsur la poinle dune idee incert altgart.
ie din punctul de vedere technic. Clar
ctispee â la rampe <f un escalier redate cu desenele fi fotografiile necesare
această carte este un ..cicerone"' in technica
â 300 metres cfaltitude
constructorului modern, care trebue să urau dessus de la realite
'
L'horloge
qui sonne: easse net mărească cu atenţie rezultatele practice ale
experienţelor jee vor reforma tn scurt timp
tn peiits
caUloux
algus
felul barbar fi ineconomic de a construi
mon rive
Je rtcharge
de pierres
la vie de astăzi.
tous Ies jours
Două locuinţe (Zwei Wohnhăuser) Sunt
Emile Malespine
expuse in acest volum cele două case consLyon
15 Janvier 1987
truite de Le (porbusier fiJeanneret cu prilejul acestei exposiţiuni internaţionale. Desigur că aceşti arhitecţi sunt fruntafii tntregei reforme: fi spiritul lor lucid fi critic
fodruiţKază astăzi toată mişcarea arhitecturală. E suficient să citim fi să răsfoim acest volum pdntru a ne da seama cu cla'ritate -de imeţjsa lor superioriftţ
s şi de puCărţi de Arhitectură nouă terea de conwngere a Recărfl| deta|iu tn
aceasta arhitectura a l o r . |
Internationale Neue A tectur (I.
Germania ţara tuturor începuturilor este fi
Hofinan Stutfnan) este o colec
interna ţiolaboratorul ideilor nouă in arhitecturi. Evenală de lucrib din cele mai t r : executate
nimentul expoziţiei internaţionale de arhitectură din Stuttgart este astăzi înscris fi
până azi în cântrele europeneJ 1 bersheimer
discutat in zeci de volume bine documen^*
autorul accstui album lntr'ol c irtă prefaţă
tete dintre cari voi cita numai câteva a
caută sţ atragă etenţia lumei I < ipra formei
trebuesc citite: (Akadem. Veri. Ştuttga
stilului noo «re nu e condiţii tt de niao
Bau u. Wohnung. o minunată înşiruire de
„estetică"'cAafte din proporj >ure imbrăpledoarii pentru ideile conducătoare la fiecare^-1 când peste. tot aceleaşi prob] e technice,
dădire, scrise de autorii constructori. Avem
sociale.
Înaintea ochilor descrieri technice, apărări^
E evident că aceste problem' int aproape
estetice, crezul artistic, şi aspecte ale viepi
peSlF tot, de-unde fi Iul nou are
sociale şi economice semnate de Peter Beh- ld£mfte
alosef
ce laţ aspect
in Anglia nouă i şi in Rusia
rena (Berlin) Le CorbusierfPaxis)
Frank
Nu mai e Ioc penti regionalism
IWien) Hllbershelmer
(Berlin) Groplus modernă.
(Dessau fovinism.
«n) Mleso. d. Rohe, Victor
Bourgeols
(BruM. lancu
xelles) /. Oud (Rotterdam) Scharoun
(BresM Mart Stamm (Olanda) etc. etc. Acest
volum e ilustrat cu zeci de planuri fi fotografii.
Cfcansons des fils telegrafigues

Ipnenraume. Este volumul con
norului. Fiecare arhitect ştie o
adevărată in arhitectectură nu poate porni
decât din interior pentru a fi organică. Mai
omit ca oricând ne găsim azi In faţa unui
eveniment însemnat căci o revoluţie adevăraţi s'a petrecut in concepţia locuinţei noi.
Toată atenţia tinerei generaţii se întoarce
>pre adevăratul sens al arhitecturei spre interiorul locuinţei spre higiena nouă, spre

die fuhrende zeitschrift
Monatsschrift

er Kunst

Herausgeber Herwath Walden
Berlin Potsdamerstr 134 a

Lucia Dem. Bălăcescu

Discurs pentru îmbunătăţirea rasei cailor
Doamnelor
şi Domnilor
Iubiţi
colegi
Ideea aceasta care a preocupat umanitatea
in toate timpurile dela apariţia primilor cai,
din ce în ce mai intens până astăzi, a găsit
in mine ca şi în cei mai mulţi dintre Domniavoastră, dacă nu chiar în toţi, un ecou care
din fericire nu numai că trebue să fie dar
şi este un îndemn serios ia aprofundarea
ei in toate senzurile şi în consecinţă la susţinerea şi răspândirea scopului ce ea conţine, prin toate mijloacele colective şi individuale.
Buffon,' un cunoscut scriitor francez, n'a
pregetat de a spune: «Calul este cea mai
nobilă cucerire a omului-, iar Richard al
Ill-lea, regele Angliei, unul din urmaşii Iui
Richard al ll-iea, deşi nebun, n'a uitat să
strige fn toiul bătăliei dela Bosworth, când
totul era pierdut: Un cal, un cal! Regatul
meu pentru un cal!
Dar sarcina mea este mult prea uşurată de
insăşi prezenţa Dv. aici şi de complecta
înţelegere ce simt că ne leagă, ca să nu
consider de prisos a explora mai departe
ştiinţa şi istoria în căutarea unor ajutoare
prestigioase cari nu mai au ce adăuga credinţei ce vă însufleţeşte pentru realizarea
marei opere ce ne preocupă deopotrivă.
Doamnelor
şl Domnilor,
Scumpi
confraţi,
In^ ce constă această operă ? Desigur, în
primul rând în educarea acestui nobil animal, in disciplina muncii, Intr'o serioasă
cultură generală şi în stimularea ambiţiei
po cale raţională. Pur sângele de ambe sexe
astfel cultivat şi pregătit se selecţionează
cu fiecare generaţie spre o culme a valorii,
aşi putea spune abstractă, dela care aşteptăm Intr'o zi acea prolificitate divină care
să-l facă tipul unic al calului universal. Oare
Minerva ea însăşi, n'a eşit din creerul olimpianului său tată, (complect echipată) înainte ca mama sa să fi cunoscut vre-un semn
de concepţie din partea soţului ? Da, onoraţi auditori, precum gloriosul Henric IV
regele Franţei, dorea ca o găină să fiarbă
Dumineca în oala fiecărui ţăran francez,
tot astfel generaţia noastră păstrând idealul
celor ce ne-au precedat şi transmiţându-l
intact celor ce vor veni, vrea ca într'o zi
calul celei mai modeste căruţe de legume
să fie un Pur sânge din acest tip unic şi
universal, gata să revendice orice încercare,
să'înfrurito orice pariu.

Inutil să vă reamintesc că duşmanul cel
mai periculos al ideei noastre este ',/. sângele. înainte de toate dar eliminarea" echivocului prin analiza sângelui. Experienţa
carierei mele m'a învăţat să-i deosebesc
mai uşor, cu ajutorul cântarului, '/i sângele atârnă de două ori mai greu pentru
că are sângele amestecat. Ca să transformi
pe acest periculos element înlr'un pur, ceeace
este datoria imediată a fiecăruia dintre noi,
se recomandă curăţirea sângelui de impurităţi. Un mijloc dubios dar care totuşi dă
rezultate în cazuri mai puţin grave, pare a
fi şi sugestia. In alte cazuri, de tot rebele,
se întrebuinţează certificate de naştere plăsmuite, dar acest procedeu deşi e un nobil
şi riscant sacrificiu în slujba ideei noastre,
nu serveşte în realitate îmbunătăţirea răsei.
Mai curând ori mai târziu '/, sângele pus
în faţa unor adevărate emoţii îşi trădează
involuntar origina, printr'o manifestare tot
atât de meschină pe cât de grosolană, asupra căreia onorabilitatea acestui ioc, nu-mi
permite să insist. Insfârşit când nid un
ajutor nu se dovedeşte bun pentru a corecta calitatea '/, sângelui, aceasta după cum
ştiţi trebue împuşcat şi predat hingherilor.
Revenind la sângele pur. nu pot decât să
confirm aci că unul din mijloacele cele mai
eficace pentru îmbunătăţire rasei sale, rămâne incontestabil premiul, secondat de pariu. Fără a fi un materialist în înţelesul comun al cuvântului, pentrucă el nu atribue
monedei noţiunea tezaurizărei, pur sângele
şi-a găsit în instituţia premiilor şi în corolarul pariului acele stimulente unice cari au
înaintat cu paşi măriţi opera noastră desinteresată şi a ridicat valoarea sa intrinsecă
în chip aproape mulţumitor.
Un cal bine pariat este un animal superior, independent de rezullatul cursei, pentrucă el întruneşte dela început sufragiile
majorităţii. Pariul, mai ales cel pe câştigător,
îi formează şi spiritul sportiv. Emoţia ce o
încearcă, pe lângă mişcarea rapidă şi binefăcătoare a întregului corp, îi multiplică circulaţia sângelui până la o frenezie pe care cu
greu şi-o pot închipui cei profani.'Cu drept
cuvâht dar ideea noastră pentru îmbunătăţirea rasei cailor mai este denumită de toţi
acei ce o împărtăşesc, sport.
Cine nu ştie astăzi că bieţi ca; cari s'au
arătat repetat mediocrii în concursuri modest alocate, au dovedit dimpotrivă surprinzătoare resurse dacă nu geniu, când premiul promis atingea cifra impunătoare şi
când, în acelaşi timp, pur sângele avea con-

.Clro*

C. Babic Daniel
ştiinţa că e ţinta pariului general. Am văzut
nu un singur cal sărac demoralizat, şi lipzit în aparenţă de orice teren, propice pentru a-şi îmbunătăţi rasa, întorcând deodată
şi pentru totdeauna roata destinului în asemenea împrejurări.
Independenţa materială, scumpi prieteni, li
bertatea de a dispune de mijloacele sale,
sunt prima condiţie peniru ca un cal predestinat unei cariere mari să-şi realizeze rasa
şi să şi-o îmbunătăţească în continuu intru
atingerea idealului universal.
In ceeace priveşte cultura sa generală clasicii sânt cei mai indicaţi, dar trebue ferit
de romantism şi de efectele morbide ale
acestei literaturi. Cunoaşterea strămoşilor
săi şi a faptelor lor, îi e absolut necesară
ca o pildă perpetuă şi ca un tonic pentru
cultivarea orgoliului. Geneologia îi este nu
numai o informaţie preţioasă asupra menirei,
sale dar chiar o importantă contribuţie la
cultura generală, pe care de altfel şi-o poate
apropia cu folos oricare din noi. Aceste
principii urmează să-i fie administrate intr'o
ordine desăvârşită, pentru ca nobilul animal să poată iniţia oricând pe călăreţul său
în tainele cunoştiinţii. Deşi face parte integrantă din purul sânge, călăreţul nu e supus în mod obligatoriu iniţierei. Am cunoscut unii cari nu ştiau nici cine a fost
Caligula şi totuşi îşi făcea datoria cu o
conştiinţă exemplară.

Practicaţi fără îndoială higiena şi îngrijirea
de toate zilele ce datorăm unui pur sânge
şi nu socotesc că am dreptul să vă răpesc
timpul cu repetarea regulelor ce comportă
ele, chiar numai ca o prescripţie a metodei
noastre de propagandă. Dar nu pot să ating
această importantă latură a chestiunii fără
să nu semnalez cu tot omagiul ce i se cuvine, studiul foarte recent al unui cunoscut
psichiatru contimporan, care adaugă elemente de o covârşitoare valoare, atât ca observaţie cât şi ca indicaţiuni, pentru raporturile noastre cu purul sânge în ceeace priveşte, întreţinerea moralului său, respectarea
exigentelor sale sufleteşti.
Eminentul savant recomandă felicitarea la
aniversări, la onomastice şi la Paşte. Aceste
semne fată de cari purul sânge se arată
sensibil, îi confirmă buna părere ce trebuie
să o păstreze în permanentă despre sine.
Odată pe săptămână să i se cânte din pian,cel
pu(in două din aceste trei opere consacrate:
Partea Il-a (pentru mâna stângă) din Poloneza de F. Chopin op. 53 în as dur.
Islamry
Galop

de: M. A. Balakireff (fără andante)
de

concert

de Profesorul E. Sau

Nu e bine să fie tras de coadă nici chiar
in semn de caramaderie. Calul nu e măgar.
El vede în coada sa o podoabă a personalităţii de aceea o şi scutură mai des decât
coama. Nu uitati că purul sânge se serveşte de ea nu numai ca apărătoare tn contra
muştelor, dar ca o cârmă în timpul cursei.
Cănd aleargă pe stânga ţine coada în dreapta,
iar când o păstrează pe stânga fuge pe
dreapta. «Coada trebue să fie obiectul unei
deosebite atenţiuni*, observă eminentul savant, in valoroasa lucrare de care vorbesc.
Progresul technic i-a ascuţit peste măsură
sensibilitatea. Trebue dar ferit de sgomotul
sirenelor de vapoare, al făbricelor de tăbăcărie şi de exploziile motocicletelor,
lată pe scurt unele elemente cari adăogate
la experienţă fiecăruia dintre noi în cultivarea idealului ce servim, ne apropie cu
mai mare speranţă de realizarea pe care o
putem numi de pe acum cu toată tăria:
SUPERCALUL.
Supercalul va fi nobilul tovarăş a urmaşilor
noştrii. Supercalul trebue să fie ţinta fiecăruia dintre noi, a oricărui cal, pentrucă
Supercalul va fi calul supraomului.
Ştiu prea bine, adversarii noştrii pot spune
că forţa motrice, prin progresul technic va
face odată inutilă orice sforţare pentru atingerea acestui ideal. Dar oare randamentul
unei maşini cu tracţiune proprie nu se ex-

primă de către campionii acestui progres
tot In cai putere? 40, 60, 1000 cai! Presupuneţi că opera noastră ar permite de
pe acum, ca toţi caii dintr'o tară să fie de
o egală valoare cu cei mai buni. Ar fi
suficient atunci ca în locul unei maşini să
se întrebuinţeze chiar acel număr de cai
autentici, indicat a fi randamentul ei. Noi
credem că patruzeci de cai vii valorează
cel pu(in tot atât cât cei 40 teoretici, ascunşi în angrenajul unui motor. Dar poezia
acestui spectacol: un atelaj de 20 perechi pur
sânge cu harnaşamente strălucite străbătând
şoseaua sute de chilometri, în tempodecurse.
fără accidente de cauciucuri, piese uzate şi
miros de gaze. Desigur s'ar ivi probleme
economice de întreţinere şi hrană. Dar tocmai urmărind p r o g r e s u l , de ce n'am
spera că aceşti cai s'ar putea hrăni cu comprimate de benzină sau de curenţi electrici,
ceeace ar da un coeficient de investitiune
în combustibil mult mai redus decât cel
consumat de caii technici.
Şi însfârşit Domnilor şi Doamnelor, admiţând că mecanismul va zădărnici cândva
cu totul utilitatea calului natural, oare ideea
de a-i îmbunătăţi rasa şi realizarea ei nu va
folosi însăşi progresului technic?
In locul unui motor de 100 cai mediocrii,
omenirea va avea maşini de o putere egală,
cu pe jumătate, pe sfert acest număr de
cai, grajie calităţii lor ideale, gratie supercalului realizat prin străduinţa noastră desinteresată in trecut, in prezent şi în viitor.
Fie ca sămânţa acestei străduinţe să încolţească cu o clipă mai de vreme din ţărâna
credinţei ce ne leagă! Şi multumindu-vă
pentru sentimentul cu care m-ati ascultat,
propun să ne răspândim în linişte pentru
ca să dăm oamenilor pilda disciplinei noastre.

anii trecuţi vom afirma că D-ra Arbore a
pus jaloane puternice
in „fauvismul" artei
noastre.
La academia artelor decorative expune puţine bucăţi MlUta
Pătraşcu.
In ciuda realizărilor atât de personale ale sculpturilor
sale D-na Pătraşcu este de partea concepţiilor — clasice. Adevărul materiei, e volumul închis sunt premisele operei sale.
Un temperament inexpugnabil reuşeşte să
creeze cu forţe neînţelese în fiecare plăsmuire ritmuri vii şi nouă de o sensibilitate
pură şi de o gândire inedită. Aşteptăm expoziţia viitoare cu noile sale lucrări.
Lucia Bâlăcescu
Demetrlad
e serioasă şi
sentimentală. E atât de ciudată insă înrudirea dintre romantism şi o aparenţă anecdotică—glumeaţă.
Recunoaştem calităţile sale de compoziţie,
originalitatea gândului, prospeţimea expunerei şi mai ales vivacitatea liniei sale pline
de un baroc sensibil.
De ce insă acel balsam vetust şi prăfuit
peste atâta emoţie de calitate plastică esenţial—nouă? Ori e teama de banalitatea care
o mână in visuri cochete de albume de
familie. îmi pare insă că ar fi atâta loc
pentru D-na Demetriad de a ne da o pictură in cadrul problemelor plastice actuale
sau cel puţin in afară de atitudinea sentimentală.
Mai ales nu înţelegem când D-sa vrea să
ne certifice că poate să picteze sau să deseneze ca toată lumea.
Henri
Daniel
este un primitiv in sensul
mare al noţiunei. Nesinchisit in arta sa
de altceva decât de sine creează cu o diabolică perseverenţă o lume din ce in ce
mai bogată de emoţii şi sensuaiism plastic
Constructor închis tntr'un adevărat ascetism
stăpâneşte cu mijloacele cele mai reduse
Reprodus
din memorie.
S. E. & O.un meşteşug care crează o lume pitită in
ironie, şi sensibilitate,
J a c q u e s G. C o s t i n
Meşteşug generos ce aminteşte technica
Nota redacţiei: S. E. & 0,=Salvo crrore et omissionc.plină din porţelanurile sau miniaturile epocilor mari.
Cornelia
Bablc Daniel
este un pictor de
rassă. Tot ce e specific speţei acesteia de
colorişti sensuali e perfect-asimilat de D-na
Expoziţii 1928
Babic 'Daniel.
M/ia Arbore a expus anul acesta iarăşi artă Arta sa prezintă insă o latură „expresivie.
onistă" din cauza unor neînţelegeri între
formă şi culoare care cu vremea ar trebui
Desenul dur destăinueşte o voinţă de osă dispară sau să devină o „licenţă". Am făbiectivitate. Picturile sale sunt grele de
cut insă întotdeauna cele mai strălucite prelupta cu forma. Culoarea răsună mai des
vestiri şi cel mai mare credit artei sale.
in tonuri minore de un lirism straniu şi nou.
Dacă ne mai amintim acea „fetiţă" cu fondul de cicoare sau „piaţa teatrului", din
M . I.

Inginerie şi Artă
Realizările ştiinţifice menite să iasă din
laborator, trebue să satisfacă o nevoe practică şi să reziste vremii.
Creaţia lor e opera inginerului.
CI trebue să rezolve o întreagă serie de
probleme technice şi să dea creaţiei sale o
formă care să satisfacă un vast complex
de deziderate: construcţie eficace, şi pe
cât se poate, indereglabilă şi inuzabilă, întrebuinţare uşoară, producţie ieftină, etc. etc.
Inginerul nu se mărgineşte numai la dimensionarea pieselor. La aceasta ajunge
prin calcule, — o muncă adeseori lungă şi
migăloasă, dar relativ simplă faţă de munca
intuitivă, inventivă, care precede calculele
şi care duce la construcţia in linii mari, la
aşezarea generală a părţilor, la care nu poate
ajunge decât după o aprofundată cunoştiinţă
a principiilor ştiinţifice. Partea aceasta a
construcţiei nu poate fi elaborată decât în
inconştient şi se confundă cu creaţia artistică.
O îndelungată întrebuinţare adaptează
construcţia încet, încet nevoilor indicând fabricantului modificările care trebuesc aduse,
— după cum animalele se adaptează mediului, • - dar acest proces de adaptare va
fi mult scurtat de inginerul cu viziune
justă, care îmbrăţişează toată complexitatea
problemei şi găseşte soluţia adevărată.

' Soluţia adevărată e o revelaţie.
La început pare a satisface numai câteva
considerente principale, pe urmă se dovedeşte că satisface nevoi care nici nu fuseseră luate în seamă şi însfârşit apare ca o
lucrare estetică, profund estetică.
Deşi inginerul porneşte în mod firesc
dela considerente ştiinţifice şi printr'o înlănţuire logică ajunge la un rezultat care
trebue să fie neapărat estetic, dacă e just,—
m'am gândit că aş putea inversa acest
proces în cazurile în cari considerentele
technice sunt prea complicate şi astfel am
atacat probleme căutând soluţia estetică,
pentru a ajunge pe această cale la cea inginerească. Pe vremea când lucram la uzinele din Reşiţa, la construcţii de maşini,
am văzut că această metodă inteligent aplicată nu dădea greş. C surprinzător cum o
construcţie estetică satisface o intreagă serie de cerinţe technice.
Unii au definit frumosul ca cunitate In
complexitate». La această concepţie insă
trebue să corespundă şi- construcţia inginerească: o unitate profundă, în inevitabila
ei complexitate.
O unitate atât de profundă încât să ducă
la culmea complexului, la simplicitate.
Construcţia ingenioasă trebue să se identifice deci cu o producţie artistică.
Cu cât o construcţie e mai bună, cu atât
va fi mai frumoasă.
Publicul simte acest adevăr şi de mulţii
foloseşte.

Nenumărate exemple pot ilustra ideile de
mai sus: evoluţia automobilelor, aeroplanelor, radiofoanelor, etc.
Câtă deosebire între vechile automobile
şi cele de azi, între primele aeroplane şi cele
de acum. Şi totuşi ce strâns paralelism în
aceste două evoluţii către simplu, frumos
şi bun..
Nu e locul să reproduc aci o întreagă
serie de fotografii de automobile şi aeroplane cunoscute, cred însă nemerit să public ceva imediat, planuri la care am lucrat
acum câţiva ani.
Eram in căutarea formei unui vechicul
de două locuri, fiindcă după părerea mea
cele două soluţii de azi nu sunt adevăratele soluţii
Vreau să vorbesc de automobilul de 5
locuri, ciuntit pentru a fi redus la două locuri şi de motocicleta cu acel disgraţios
adaus numit <atache> sau «side car>.
Am pornit dela o concepţie ştiinţifică,
forma de minimă rezistenţă la înaintare în
aer şi am văzut că, adaptând construcţia
acestei forme, punând numai trei roţi,
aşezând locurile în faţă unde e mai mult
Ioc, punând motorul la spate, etc., ajung la
o construcţie pe deplin satisfăcătoare din
punct de vedere ingineresc şi hotărât estetică.
S'au mai construit automobile de două
locuri cu trei roţi, dar puţin estetice fiindcă
aveau ca idee de bază suprimarea unei roţi
şi adaptarea caroseriei obişnuite, la această
economie, — în loc de a considera cele 3
roţi ca o firească urmare a formei de minimă rezistenţă ia înaintare, care trebue să
servească ca punct de plecare în această
construcţie.
In altă ordine de idei, mai vreau să arăt
aci o construcţie ce mi se pare un progres in realizarea instalaţiilor complecte de
radiofonie.
Părăsind antena şi priza de pământ, am
dat ofireascăindependenţă instalaţiei de telefonie fără fir şi, făcând cadrul demontabil,

=

i-am dat o şi mai mare mobilitate. Am unit
intr'un singur bloc toate părţile instalaţiei
ca formând un singur organism: cadrul,
alimentaţia, «haut-parieur-ul» şi aparatul în
sine.
Şi fiindcă mi-am zis că instalaţia n'are
dece să ocupe prea mult loc pe masă, —
deşi trebue să cuprindă cei puţin toată
Europa, — am construit în înălţime, rupând
pentru a doua oară cu tradiţia. Iar ca aparatul să aibă totuşi cuvenita stabilitate, i-am
pus centrul de gravitate foarte jos, ş. a. m. d.
începând construcţia cam pe această cale,
după un foarte îndelungat studiu al chestiunii, am ajuns Ia aparatul din figurile»
Cadrează intr'un salon; e şi . de drum,
din momentul ce are cadrul strâns şi e pus
într'o îmbrăcăminte impermeabilă. Satisfăcând cerinţele technice şi practice, s'a dovedit a fi, în mod firesc, estetic. — Produs
al ştiinţei moderne apare ca un obiect de
artă modernă şi, prin aceasta, mi s'a părut
interesant să-1 arăt aci publicului.
Ing. M. K o n t e s c w e l l e r

CAHIERS D ' A R f

revue d e l ' a v a n t g a r d e artistfque d a n s t o u s l e s
p a y s publiee par

C H R I S T I AN

ZERVOS

tout e n etant la r e v u e la plus riche d u m o u v e m e n t
moderne c a h l e r s d'art reste q u a n d m 6 m e le pâriodique le mellleur m a r c h 6 , a b o n n e m e n t T70 frs.
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S o n i a Delaunay

Sonia Delaunay nu este o formă întunecată de culoare izolată, ci o siluetă scăldată de atmosteră şi
această datorită nu numai culoarei magice intrebuiniate, dar sobrietăţi şi liniei elegante.
Am fericirea rară de a fi legată de Sonia Delaunay
printr'o veche prietenie.
Cunosc atmosfara ei binefăcătoare datorită entuziasmului şi muncei sale stăruitoare, deasemenea
ideile ei pline de umanitate în ce priveşte înfrumuseţarea vie(ei şi a femeei, care va putea însfârşit
să ştie a se îmbrăca, in loc să se împodobească la
întâmplare.
Sonia Delaunay a ştiut să faci să vibreze inspiraţiile
poeţilor, ca loseph Deltell, Blilse Cendrars, i'hllippc
Soupault, Tristan Tzara.
..Ah, comme la femme deviendra chose fabuleuse
Une quintessence de Tuni vers*, (loseph Delteil).
Sonia Delaunay este prietina poeţilor.

Sonfa Delaunay figurează printre cele mai interesante
aspec e ar istice ale Parisului.
In avalanşa particularităţilor, cari vor să treacă ca
atare sau să găsească o sinteză şi cari nu prezintă
în realitate decât o nereuşită grefare pe ideea cubistă. văzută prin manifestarea expoziţiei de Arte
Decorative din 1925, opera sa se arată, ca o continuitate organică, ca o generalizare a raporturilor,
prin care obţine un nou echilibru.
Sonia Delaunay e o creatoarc. A ştiut să-şi organizeze talentul şi desfăşură o strălucită activitate,
care constă intre altele in crea|ia ţesăturei; ţesătura
pentru întrebuinţări diferite in interior, pentru rochii
şi mantouri. Ţesătura! Totul e numai ţesătură! feeria casnică e aceea căreia Sonia Delaunay a ştiut
atât de bine să-i găsească o echivalentă complectă.
Milita P&traşou
Prin dânsa (esătura devenită de secole numai o
simplă funcţiune a decoraţiei se reîntoarce tn univers. Prin elementele luate dela natură şi transformate de o obiectivitate pur artistică, ţesătura Sonlei
Delaunay cucereşte spaţiul şi se raliază originilor
creaţiei omeneşti din toate timpurile.
Ţesătura este caracterizată prin ornamentaţia abTrebue să cunoaşteţi!
stractă, de care este acoperită. Ornamentaţia se realizează prin culoare şi ritm, cari variază neîncetat
şi fără întrerupere.
Ritmul său e când al unui dans vertiginos, când al
drumului ce duce spre viitor,
întrebuinţarea culoare! adesea, crează adâncimi şi 1 Bau & Wohnung
vibratil, cari prin forţa lor sunt asemenea senzaţiei
O publicaţie concludentă despre succesul expoziţiei
ce ne-o dă un câmp de flori sau un lac albastru
din Stuttgard, scrisă dc 16 arhitecţi colaboratori. Ediţie
populare.
Din format marc 4.80 (mărci). Legat pinii
străpuns de soare.
7.20 mărci.
La Sonia Delaunay culoarea este strâns legată de
meşteşugul technic al picturei.
2 Interioare (Inncnrăunc)
Putem aminti o întreagă pleiadă de pictori, cari au
60 de locuinţe şi ateliere. Mobile şi interioare a 40
exaltat problema culoarei începând cu Eugene Dede arhitecţi europeni. Legat In pânză 7.20 mărci.
lacroix, apoi Cezanne, Leurat, Renoir până la Robert
Delaunay. Problema este tratată când în legătura, 3 Cum sâ construim (Wie bauen)
când în contra clar obscurului, în limitele unui scop,
Metodele noi de construcţie şi materiale întrebuinţate
ori împotriva oricărui scop, până Ia Robert Delaunay,
In expoziţia din Stuttgart.
careridicăelementele picturale la o puritate necuBroşat 480 mărci
Legat pânză 7.20 roirri
noscută înaintea lui. Iată ce spune despre el sofia
sa Sonia Delaunny, într'o conferinţă ţinută la Sor- 4 Două locuinţe (zwei wohnhauscr)
bona, iarna trecută şi a cărei temă era: .Influenta
de L. Corbusier et P. Jeanneret cu 4 planuri pliante
picturei asupra modei".
Cartonat, numai 2.80 mărci.
•Culorile pure devin plane şi se opun prin contraste simultane, creând pentru întâia oară forma 5 Victoria stilului nou
nouă construită nu prin clarul obscur, d prin prode arcitectul Prof. Behrendt Berlin, desvoltarea stifunzimea ce reiese din raporturile culorilor insâşi.
lului nou, pini la expozifia din Stuttgart.
Deşi este dintre primii cubişti, el n'a căutat să
Cartonat 2.80 mărci.
sintetize obiectele; el le-a topit în ceva vaporos şi
luminos şi a construit prin culoare, creând forma 6 W,
Baumeister
şi profuzimea prin deosebirea ei (a culorci) pe când
tablouri in arhitectura
legat pânzi 7.20 mărci.
cubiştii construiau prin planuri».
Pornind dela acest principiu, Robert Delaunay creAKADEMISCHER VERLAG D-r F. WEDEKIND
ează tabloul, iar soţia sa, Sonia o întreaga lume, pe
care o plasează în spaţiu. O femee îmbrăcată de
& Co. STUTTGART

ARHITECTURA NOUĂ

R E V I S T E L E
Nu există revistă din teancul voluminos pe care
fya primit, fie ea din Polonia sau din Olanda, din
fnuta sau din Cehoslovacia să nu poarte in pagini
drept principală preocupare problema arhitectura
i asei şi a oraşului.
la vârtejul prefacerilor pe cari le trăim, patima cu
ore se refac formele vechi şi se inventă altele noi.
tuute pe noi materiale şi noi posibilităţi, corespunde io totul cerinţelor de azi ale economiei şi
nevoilor veacului pe care-l trăim.
Viaţa trăită din ce in ce mal colectiv; nevoia de
camfort, msemănţată in cele mai umile straturi, higiena nouă, impusă de manie aglomeraţii omeneşti,
iată atâtea pricini cari justifică interesat pătimaş
patra arhitectură si urbanism, principala preocuptte a tuturor minţilor moderne.
Şi u i e o remarca pe care involuntar o faci, răsfoind teancul de reviste, acea că: mişcarea modernă a
prins rădăcini adânci—frontispiciul revistelor înseninai câte 5—S şi 10 ani de existenţă iar profuziunea de reviste noi. apărute in toate colţurile lumei
dovedesc puternica vitalitate a mişcârei.
Si numai practicele de struţ îi imp edică pe detractori noştri i. da aici sau de aiurea să vadă vigoarea
aişdrei care — tanfc uriaş — răstoarnă toate ezitările din cale-i

S . E.

De Stijl sărbătoreşte 10 ani de existenţă sub conducerea harnicului Theo van Doesburg. Căt de rodnică a fost activitatea acestei reviste pentru viaţa
artistică şi practică a Olandei ne-o dovedesc zecile de cartiere şi pieţe clădite în stil modern de
I. P. Oud, de Theo van Doesburg, de Esteren, de
V. Huszar, toţi colaboratori credincioşi ai « Stijlului>. Iar răsunetul pe care l'au avut mişcarea, condusă de Theo van Doesburg, in străinătate, se poate
'udeca după tabloul grafic publicat în numărul juliliar al .Sbjlului*, din care vedem că revista se citeşte tot atăt in Franţa. Rusia. Cehoslovacia, Anglia, Austria şi Oermania căt şi in Olanda. Numărul jubiliar, o minune de tipar şi de lux grafic; conţine material redactat in Olandezi, Germană şi
Franceză şi o profuziune de clişee. Reproducem dintr*un manifest al grupului
internaţional
de arhitectură din Japonia
: .In procesul de creaţie al stilului nou nu vom imita nici formele tradiţionaliste
nici nu vom ţine seamă de formele naţionale, ci
vom dădi in raport numai cu locul, cu materialul,
cu nevoile secolului nostru şi al aşezărilor omeneşti de azi».
Apii alături de articole şi versuri iscălite de P. Mandrian, J. P. Oud, Vantongerioo, Doesburg, Arp.
Hugo Ball, găsim un articoi despre U rin cu şi, tn
care e situat deasupra lui Arhipenko si Lipschitz.
şi reproduceri după câteva din sdupturile sale din
cari, bineînţeles, nu lipseşte nid vestita .Maică".

Î

Anlhologle apare in al 3-lea an cu aceeaşi vioiciune
ii modestie. Este altarul la care servesc un grup
de adevăraţi credincioşi ai artei nouă. Linze;
LouDznignia 5. Warşovia, este in întregime închinată
••pr; Dart, Brabant
Gio Norge
etc Un citat: lui
Cri M. Szczuka, decedat in August 1927, un vajnic
O wr rtfmxa
si st adapteze
rteţii
moderatluptător
tor al
tremodernismului pe tărâmul arhitedurei
bui si ojangu ta grămada
de fir
rthi
(J. London)
şi al afişului, organizator si colaborator asidu, alăColegul
ţi colaboratorul
nostru din Lyon E Malesturi de T. Zarnoverovna, al revistei „Blok" care a
pin* protestează contra unui manifest al surealisînsemnat începutul mişcârei moderne în Polonia.
•ului lansat la Paris care nu ţine seamă de cele
Despre Szczuka, scrie A Stavau un articol cuprinspirale ia .Manometre* despre manifestul mai vechi
zător şi înţelegător pentru spiritul şi opera consal sin cu acelaş nume Manometre (Lyon).
tructivă a defunctului.
Revista .Dznignia", condusă şi ea de Teresa ZarDcr Sturm (Herwarth Walden). Sunt puţine foile
noverovna, mai cuprinde material de Brenievski,
moderne in Oermania. s'ar spune că ţara tuturor
Brunar lasienski, J. Hempel, M. ivanow şi câteva
experimentelor este reacţionară. D*r bturrn
ne dă pagini din scrisul lui Szcauka şi reproduceri după
insă mereu adevăratul ritm al modernismului sigur
planurile şi construcţiile sale.
dc sine, stăpânit şi cutezător. Ultimul număr e cu
totul consacrat poeziei şi desenului infantil.
Cahlcrs D'ART revista lui Ch. Zervos şi-a cucerit
Urmat revista de avantgardă din Cămpina nu e deloc
locul de frunte printre publicaţiile de artă în Europa.
provincială şi ii urăm continuitate.
O prezentare de elită îmbinată cu o atitudine liberă
7. Arts este organul săptămânal al moderniştilor
şi animatoare pecetlueşte aceste foi de artă adevădin Bruxelles care apare regulat sub îngrijirea frărată ca un organ conducător al gândirei şi criticei
ţior Bourgeois P. Flauquet, Ki Maes, werrie şi
din generaţia nouă. Ultimul număr consacră un
aiţfi- După ancheta atăt de interesanţi: .La jeunesse
studiu amănunţit şi profund despre opera marelui
est elle prete* ? concluzia: că cei de vârsta de 30
maestru Bracque
care pentru unii întrece în valoare
ani trebue să-şi asume răspunderea socială ar•spiritul lui Picasso». Justă şi deplină caracterizare a
tsticâ.
evoţiei şi înfăţişărei pictorului intre pidori. Despre
La Lerna scrie cu înţelegere şi măsură justă Zervos.
L'affort e un jurnal de informaţie, propagandă şi
O epocă aproape necunoscută a sculptura care
acţiune socială muncitorească care apare la Lyon.
prepară Bizanţul şi apoi Romanica este descoperită
Numărul pe care l'am primit noi e dedicat urbacurând. Arhitectură, muzică, discursuri, dnema cronici
nismului şi conţine reproduceri de W. Gropius şi
şi intervievuri presărate cu spirit şi ornate de zed
Ood în legărnri cu problema locuinţelor muncitode minunate
fotografii iată o atmosferă artistică
reşti precum şi un documentat articol asupra aceîntreagă care animează spiritul nou al acestei publileaşi probleme iscălit de Emile Malespine, ziarul
caţii care intră în al 4-lea an.
mai reproduce un bun placat de propagandă antimilitarista a lui Moholy Nagy.
N'4 Vejai (cele 4 rânduri) din Kaunas, Lituania.
Revistă băgată in al doilea an de existenţă, cu coRay-art miscellany e o nouă reuistă englezească
laborarea d-lor * Antonas Rimvdis, Teofilis Tilnytis,
de artă modernă. Redactor: Sidney Hunt, colaboJuozas Zenge, Bronys Raila. P. Tarulis, eţc Număratori: Qertrude Siein, Wather Josefhson, Theo van.
rul pe care l'am primit conţine şi un articol asuDoesburg, Kurt Schwitters, Kandinsky. Material lipra iurealismului de A. Simenas.
terar şi iconografic bogat iar tiparul luxos.

„7 Aris"
publică tub semnătura lui Paul Werrie
L'architecture vivante (Dd. Morance).
câteva extrase din recentul-manifest literar al unui
Aportul arhitectului Le Corbusier
nediscutat cel ma
nou grup de poeţi. Urmează bine înţeles comentarii
dar şi pătrunzător tn stilul nou este ca un far, gânla marginea manifestului, ale cărui prime cuvinte
dul şi opera lui a luminat din început orientarea şi
sună: .Ci ţi va tineri poeţi europeni s'au întrunit şi-au
alcituirea cercetărilor şi îndreptăţeşte cele mai fruhotărât — după ce au studiat tendinţele poetice momoase nădejdii pentru viitor.
derne — să participe la o mişcare noui menită să
Ca omagiu acestui mare artist şi gânditor, revista
hotărnicească arta tn strictele ei hotare*. Colabora„Arhîtrctnrr
vivante*
ii consacri numărul de to
torul lui 7 Arts se intreabi, pe buni dreptate, dacă
Revista este condusă cu un ttrilutit discernământ
mărturisirea unei simple participări nu corespunde
şi mulţi competinţi de D-l Jean Badoviti care a
unei absente de îndrăzneaţi creatoare.
reuşit si dea orientirei moderne un concurs neprePunctele de program ?.
cupeţit
Formula ?.
L'arhitecture vivante este volumul ce nu trebue să
lato:
lipsească din mina nid unui om de cultură, nici
unui tinăr sau viitor arhitect
„Un simbolism
orientalist,
— rtacţiunt
îndreptată
eu deosebire
împotriva
ultra -modernilor4'.
Argumente:
Les feullles llbres 47: au colaborat la acest numir
Nu-i nici o voluptate
tn afaceri",
— şi concluzia
lo- revista a intrat în 9-lea an de existenţă).
(cu care
gici (?) a manifestului e ci, în consecinţă, nu mai
Paul Claudel. Marcel Jauhandeau, Antonin Artaud
e poezie. Aceasta ar fl urmarea fireasci. Nu mai c
Marcel Raval, Roger Vitrac, Hans Arp, Tristan
nici o voluptate in afaceri pentru că a dispărut senTzara. Proză şi versuri în spiritul liniştit, ajant clasaţia de a vinde un kilogram de zahir — ori de
sic, al revistei. Pagini îndrăzneţe sunt cele pe cari
linte. — Si nu mai e sensaţic pentrucă a dispărut
Arp divaghează un desen în forme halucinante.
frumosul şi nu mai e frumosul pentrucă a (ost ucişi
poezia aşa cum nu mai e poezia pentru câ a fost
mistuiti voluptatea...
Echantlllons a apărut în anuarie, la Bruxelles,
sub direcţia iui Luden Francais (84, Chaussee dc
Malbrough s'cn va-t-en guerre
Maecht).
Programul: Eclertisme,
edretisme..
Gronp
Mironton,—'Ton —Ton, — mirontaine
distinction
de trndrnces,
qaelques
echan
Malbrough s'en va-t'en guerre
production
literairr
francaise contemporaine d
Nc sait quand revitndra
gique Numărul prim se bucură printre alţi colaboNe sait quand reviendra
ratori, de colaborarea lui Flauquet şi Codeau.
Ne sait quand reviendra
ş. a. tn. d.
Armando Mazza.
sau:
E acela care impreună cu Paolo Buzzi. Corrado Govoni. A Ido Palazzesckv, Luciano Folgore Auro
Hier soir «ur la ruc d'Aboukir
d'Alba ţi-a dat. printre'primii poeţi adeziunea l<
On collail des aifîcltcs ou on pourvait lire
futurismul lui Marinetti, în 1905 şi c'are înfruntă,
curajos, bătăliile oratoriei.
Ca:
Cind Marinetti proclami nevoia liberirei de «intaxa tradiţională ca si se dea cu sufletul cariatelor
Qu, ier voir sur la tue d'Aboutkir..
in libertate,
Mazza fn acela care încerci expi
rienţa
închidem şi'noi laboratorul în faşi al .simbolismuVolumul său Firmamenio
*) e rezultatul pe care
lui orientalist anti-modern".
Contimporanul
îl salută.
Tot in „7 Arts" o reproducere a lui Oiseau dans
L'espace a lui Brincuş, — „matematician
al formei,
Si la această rubrici a omagii lor se cuvine să nu
uitămsâ versurilor
de prestigioase imagini ale lui
alchimist
al luminci
Brâncuşi
poate şi trebue
fu
Qaston Figueira,
JEu El Templo
de la Noch
socotit
mai presus de toate, an puternic
mânuitor
de
ca şi \-olumul lui Paul Vandeiborght, „Messagtrks
concret
•
(Torient"
***) cu o prefaţă a lui Robert de Traz.
sugerii fcridte inspiraţii arhitectowLe Document'
nice, izbutite tilmidri in spaţiu ale liniei, un rodnic constructivism. .Un colt de stradă* al arhitedului
Oreener, .un restaurant* la Amsterdam al lui Roobol, .un complex de locuinţe* al lui Oud. .Un
stabiliment de bii* şi . O biserici" a lui Beri ape
sint generoase pilde slujite de paginile revista din
Bruxelles.
Şi, apoi un numir închinat scuipturei: Jespers, Puvrez, Dexlerek, Wolfers. O adevăraţi sirbitoare a
ochiului.
Horizont .revista Cehoslovaci de artă şi culturise ocupi in numărul din Octombrie de expoziţia
urbanişti din Stuttgart, aducând numeroase reproduceri. Acelaşi numir închini două pagini realizărilor scenice ale lui Enrîco Prampo'ini iar numirul
din Noembrie scris în întregime, aproape, de Adolf Liebscher este şi el dedicat problemelor urbaniste sub aspectul clădirilor publice.

CONTIMPORANUL
APARE LUNAR
REDACŢIA

IMPRIMERIEI, 53
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LEI 150 PE AN

•• Edldonl di Ponla Milano.

**) Cabaut 4 Cia.—Bncnoa Alm.

—/ La* Ecrivnini reunit. - Parii.
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