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S'au lăsat b.uclele soarelui ' pe . valuri.
Acest Quldog e un nelipsit lord englez.
Pe feţe se aprind coral ii,
Orele se Împletesc În lumini de amiezi.
Surîsul tău, . un yacht la orizontul ochilor.
Dorinţele vor fi conturul unei mări greceşti,
Se destupă spumos butelia simţurilor,
In aier pescăruşii fac inele de logodnă fireşti.
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Colier pentru decolteul
'Lui F. Brunea*Fox,

PLANETIA ,CU UN SOARE FIX
HeAt#ii-

Sete

şi

Impăratul

reporteTilur.

Artileria lunei a spart diamantele În fie ce stea
Dansator pe sîrma aierului vîntul
Sărută fruntea pămîntului cu sgomote de nea
Si
, o vitrină de bijuterii ne deschide cerul
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Lui Tudor Miu

dlmltrlu-pluşeşH

fetei cu capul la stinga.
Pintenul Îngerilor, luceafărul
AvÎntă herghelia constelaţiilor
Ridicînd praf de argint pe calea laptelui
Pentru suita celestă a împăraţilor.

n e definii-ă

curglndu-mi ca un nisip 'prin sînge. Nu
It ·gă sesc capătul, sfirşitul, acestor stări în can mă tăvălesc ca
.
pe un j:iratic sferoid.
Mă dor atît de ră u pulpele şi iată printre coaste ele
îmi cresc în afară ca nişte copaci cu antene şi ciori. Vai rădă
cinele lor, ca o mîn ă de . soţ, ca o 'gui-.ă de ierburi odihniau
circonferent şerpii obsesii lor. Iată şerpii treziţi cum ling degetele cum fac gimnastică între ţîţele tale, şi cum Înti.i ş urîndu-mi
gîtul mă tîr ă sc cu disperări în . jps, în jos, sus pîntecu-ţi
ca iun ocean.
M'am suit în vîrful munţilor unde aierul prin deplas ă ri
:devine lichid şi m'am vînturat în pr ă p ă stii împărţindu~mă ca·
pe o cenuşe. Moleculele mele eliberate de obsesia sexului chiuiau
o bucurie puri . ţlşnind printre ele ca o 'fîntîn ă .
Eu dezagregat am ră tă cit în spirale frenetice şi cînd curba
se .apropia de punctul unde se isca 'neînlăturabilul cataclism,
.cum părea clipa, locul unei naşteri cosmice fatal ă după mîngîieri
Între astre.
\ .
.
.
S imţi am înă untru un gît1ej cu clape, şi cine le apăsa pentru
'melodia Însetărilor mistuitoare?
In pleava atîtor lumini schimb ătoare mă 'durea lin.sa unei
planete cu un soare fix. Şi am că zut cîndva şi ni'am reg,ăsit
la fel cu cel care m ă şt i am, s~\b pîntecul ca un cer unde buricul
este un soare fix.
Cît de fier.ă stră u este dintele hrănit numai cu eter, atunci
cînd simte sub el ca p e o .coaje de copac, p ielea brăzdată ·de
vine ca de omide ver.zi. .
Fiecare deget e c;angea unei disperări agitîndu -şi ascuţişul
i n că deri şi par că se schimb ă angrenajele cosmice atunci cînd
vîrfu-i înscrie ca un melc o alip s ă .[n jurul buricului.
Liniile curbe au fost f ă c;ute pentru farmecul suprapunerii
şi cîtă bucurie geometrică ţ l şneşte din epiderma boltind cerul
mîinei atun ci cînd se căptuşeşte umplîndu-se de tine ca farfuria .urechei de un ritm.
:
Prăpa st i a dintre noi se face tot mai mi elf. Ne apropiem.
Şi ne potrivim unul lîngă altul ca două cioburi dintr'un vas
s part cînd;ya . .
. In universul în care m ă pră buşeesc şi mă împart perpetuu,
~şt! ·0 pl·anet?i, · cu un soare fix , sub care mă regăsesc mereu
11 celaş fl 2lmînd, acum ca ş i cu 5000 'de ani în urmă cînd am
început s ă m ănînc din tine pentru întîia oară şi pentru a-mi,
umple golurile din sîngele năvă lind ca un val.
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Cercelul descÎntecelor Saturn
Luceste la urechea vracilor
. . Să n~ deoache babele lui Marte
Ocheanul vrăjitorilor din turn
al. mariui
'.
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Marcel Iancu :
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"Poeme În aer liber" de Stephan Roli
La sărbătoarea poemului său, Stephan Roll a invitat toate
izvoarelor, toţi voievozii vîntului. E o orhestră
a culorilor şi a bucuriei, un covor de lumină scuturat peste balconul în oboseală al ochiului. Poemul sparge ferestrele poemului. Poemul se plimb ă sub unghia roză a norilor. Poemul inundă
ograda inimii. Poemul: ce flux-reflux pentru această amiază a
iubirii. Nu e nevoie de experienţă, ştiu: dacă i-ai reteza arterele
din Stephan RoII ar curge, în locul sîngelui, poemul. Un
curcubeu de rezonanţe şi de imagini, îi înfăşoară ca un fular
umerii. Pasul lui sună in moneda asfaltului atinge ca o buză
fluierul aierului. Mîna opreşte ca un inel zborul, împrumută
albastrul din aripa coţofenei, Împleteşte beteala versului în
ritmul ciocănitoarei, toarnă în degetarul rimei toată licoarea
,c odrilor.
Aluneci palmele prin catifeaua paginilor cu semne de anotimpun, fiecare literă: o scoică pentru infinitul chiotului, şi
iată: "pietrele tari trec desculţe gîr1ele", " cimpul Înoptează
în botul de pluş ud al vitelor", ,treci peste ţinufuri cu " circul cu
roţi şi arcuri, cu salttmbanci fluizi" deştepţi oglinzile de roua.
cînd "duc în ugere crinii zvel ţi în doniţi laptele parfum ului" . Şi
ll(mează adîncă şi vlăroasăJ ca o c:ăpşun.ă. Diana zeiţa vînători lor
cu "lumina care e albă ca pieptul plăs,ărilor de mare", cu poetul
care e "mai înalt decît tine cu o vrabie".
Aventura te îmbracă asemeni unui steag Între regi:
~osinzenele

Dar se opri un rege celt
din regii toţi el cel mat svelt
Domniţa rupse spre el o stea
şi trupu-i nor pluti pe şea.

..

Poetul te duce Între munţi şi între toamne unde lumina
s'a scurs în pămînt prin ţevile de crÎl1i" , po'etul îşi' dă de
pe.rete porţile inimii! îţi arată panoplia cîntecului, porneşte
peste mările v,ăzduhului o corabie cu marinari de ozon cu
imagini ca apele amintirilor. Poetul e aici, ,cu plămîni, cu s~rîs
cu ochi asemeni celor alor tăI cititorule: dar el a ştiut Siă sfre~
delească zidurile înghemuihd respiraţia; el a ştiut să păstreze
în genunchi un resorţ care s ă -i facă ,mersul un salt svelt peste
balega existenţei comune. El destinde praştia zilei anem iată jÎntre
gratiile orelor de lucru şi aruncă piatra strig,ătului de libertate
pînă'n geamurile acestui şef de birou: Dumnezeu. Cu ce aşi
putea asemui bucuria conştiinţei că undeva în strada B.ărăţiei
No. 37 exrstă un exponent al unită ţii umane, un superlativ al
mlmll care mă ~ndeamnă s ă uit toate celelalte experienti ale traiului, toate injustiţiile găurind tălpile toţi pumnii cu' otrăvuri:
ri.di.caţi dinaintea sărutului meu entuziast. Autorul acestei pagml- care mClcînd nu va trebui s ă fie un " articol"-l'a v:.\zut
pe Stephan RoII în cele mai felurite împrejurări. Braţul şi
elanul l~i ~nu s'au refuzat mciodat ă desnă dejdii , puţinul lui a
fost ofent lJ1totdeauna pe deantregul celui că zut în nevoie arcul
s~rîsului său a fost necontenit gata întru asvÎrlirea săgeţii care
sa aducă la prînuzl frugal al prieteniei carnea de azur a zborului. Pe trupul lui de boxeur hainele ,bunicului haiduc plesnesc.
Sforil~. obi.cinuinţei ŞI ale "formulei" sînt prea slabe pentru
muşchll lUI. Stephan Roll descoperă mereu o altă ră coare a
cuvintului. Stephan Roll într'o luntre a visului înaintează în
ăpa- de metal a Închipuirii.
. ~xistă, aşa dar, pasărea unei sensibilităţi care va pluti deapu~ur! d~~sup.ra .smî~cului unui peisagiu de admiraţie unanim a.
EXista CI ţi va I?Ş"I-Ş~ Stephan RoII e cel dintîi-cari Îşi şterg
de preşul glorlel faCile ciubotele de şapte poştii pline de colbul
depărtărilor, cîţiva inşi cari în pofida urletelor şi a rănilor primite Îun ~ pă~urile săI~atice. ale ignoranţei şi prostiei generale,
,~ plearga In cauta~ea marulUI .de aur al singurătă ţii şi al poemului.
Poem~~ e un mlra~ol; e o Izbucnire "de scuturi prin cavalcadele
furtunll. E revelaţia de o clip ă numai a invizibilului. Poemul
e o pătrundere de iod prin mădulare, e un al doilea auz
deschis la toat~ usvonurile văzduhului '; Gîngăveala unui copil
c~res~ .nedesluşlt.a pentru alfab~tlJl atîtor registre de comerţ
ŞI dicţIOnare. Om adolescenţă "Inca Stephan Roll a aflat că
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STEPHAN .ROLL

prin glas va trebui

des ăvîrşit

altceva". Ce ?

..(A~a! vă vă ? de. ai~i, del.a. masa ,n;ea .de scris in;becili infatuaţi:
pro~tttu ati ŞI

Cl~ g~tleJul ŞI .

semh,
ochiul bleg tntms,
rsas:rlbl.
\Qnndeţl un r,a spuns o "explIcaţie" de abta vreme cu scîncet~
ceruta. Nu, nici de data asta nu o
avea.
şi

aut~-fla&"el.ăr i,.

veţi

~el~ rascolIte ~~I s~s, nu sunt pentru .voi. Sgîrciţi, număraţi-va

fiecare seara l11amte de culcare putmele monede scoase din
uz, ale. s(\fl~tulu!, pregătiţi-vă alături' paharul cu 'l~pte al con"
tortulUI egoist ŞI mulţumit şi adormiţi f ă r,ă vise şi fară poeme
ca în trezie).J
/ Sensul Jumei reale ne scapă. Dar lumea reaLă e preţl" puţin :'
pentru posibilită ţile de creaţie şi de invenţie ,din noi. In fulgerul
unei imagini, toate fîntînile universului reînnoite.! Pentru " dragostea gravă rei în inelul de crep,uscul al versului sacrificarea
·p~nă şi a ~onf~rtu~Ll! d'e apoi ! S~ngu.:a c~rtitudine: poemul.
S.mgura cummecatura : poemul. Luaţi, ml11Caţl , acesta este trupU l
ŞI ?înge~e nostr~I:. poemul. lt i? d ~as upra , înafara, înn~untru, pretutllldelll o nelilllşte, o c0ntmua prevestire un uliu de umbră
gigantic dînd tîrcoale peste hulubul aştept,ării.
.
I
Dar, În "Poeme în aer liber", se mai află în plus ()
bucurie intens ă) o săn ătate cu totul alta decît cea cunoscută şi
!isIm.isă. Po em u~ se mir ă şi atinge aceste rotiţe ale cîn~pului :
flonle. Poetul mcalecă armăsarii neîmblînziţi bate toate coli·
nele . al:?timpurilor. Poetul d ă ruie un elixir u'imitor oboselii şi
restnştn n~astre. Poet~l ?uce Cl! el o .trusă de farmacist "pentru
toate suferinţele osulUI ŞI ale ginduluI: Poetul ridică din man·
sardel"e umede bolnavii îi duce în tunelurile de frunze sau p.:
terasele de cascade, le arată PllJlderia de că r:i bu ş i de aur ÎnrlOlînd
î~ .ipărl!,l. desple~it al apusulUI / Poetul tămăduieşt~ rănile şi amintlflle, lţl- deschide aceste Poeme în aer liber pentru gimnastica
suedeză a inimii şi a visului.
In numele cititorilor imponderabili, îi mulţumeşte lui Stlphan RoIl pentru aierul şi azurul din el.
In
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ilarie voronca
P. S. Volumul ca o frunte de sfînt,
nelor lui Victor Brauner,
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pe pămînt, neÎnţălesul neînţăles al lumii. Doamna Pctraşcu

supLă, emoţionantă ne dăruie unică s entimentul acesta pur tri~
(Tlisă să modeleze din lutul de lemn 'î ngerul care duce Ull ~emn
din sbaterea noastră peste creştete unde urcă parfumul florilor
ca un turn, pipa vulcanilor, mi şcarea din şold a mărilor.
Din Blaise Cendrars servim cîteva prime explicaţii abstracte
ale sculpturii, cari să tălmăcească rostul ideal al ei şi fenomenul
materiei aşa cum ea trece dl11 merţie 'prin mînile sculptorului În
greutatea imponderabil ă a Înălţimei.
Ce n'est pas Foeil qu'il taut sculper mais le re gard
le l'egard de l'eternite.
'
.
'
...- La mefiere 'e st pure, mes tormes ,sont ·pures, mon oeuvre
est ·. pure .
. Il ne faut serrer la realite de plus pres encore et la
reaHt;e c'est Dieu .. Un cercle, un c~rre, 1:111 cube, une sphere,
un disque, une elltpse sont les ma11lfestahon, de sa perfection.
Le mouverment perpetuel est d' essence , divine c' est
le seul travail createur. Il p.rocede par elimination, I~lassa
blement.
- " L'er!eur pour I'artis!e, c'est de vouloir se reposer
le sepheme Jour et de voulOir compter sur une mati ~ re imperissable.
Il ne faut s'attacher qu'a l'Esprit et l'Es prit soufle
ou il veut.
Se consumer en emettant des formes , comme le soleil
par rayonnement.
Ne sculpter pas "Ia main, mais l'espace -infilÎi qui
circule entre Ies doigts ecartes.
:- Ce n'est plus une effigie qu'iI t aut faire, mais l' Etre.
lui meme, et mieux encore, I'Ess ence de cet Etre .
...t.- _
MARCEL IANCU, îl gă sim acelaş tumultu os, acel aş impetuos al inspiraţiei ŞI al meritului plastic. Un voluptuos - un
isteric, am ziceaI culorii, al frumosului. Un prestidigitator
al lor scornind dm fiecare deget o minune un efect ' o emotie
Pictura o surprinde şi o mînuieşte cu abilit~te şi cu îl~altă ins'pi~
tare din miezul ei cel mai suculent. "Cerîndu-se pentru aceasta
forţa unui atlet, Marcel Iancu o poart ă sub muşchii s ă i cu
to~tă .amploarea, o luptă şi o sublin'iază revelîndu-se printre
cei~alţi ca temperament, ca afrodiziac cel mal interesant al
h_aturii. Virtuţile ei toate - ale picturii - le poart ă într'însu~
ca pe o trusă. Pictează muindu-şi penelul în cer, în sîngele lui
~ropnu. Din a'lfi'tudînea unei cugetări şi pasiuni plastice 1~1ră
pboseală, cu frăgezimi mereu înoindu-se. Natura nu-i poate
~ervi aşa cum ea se gă seşte pe ,drum în ochii tuturor. ·Cubismul
d-sale e o virh(te şi un laborator transmutînd picturii În artist
toată colaborarea ei exterioară acidulîndu-i viziunea care numa'i
t~ebu!e să se împrăştie să se distreze în cercetarea , În copierea
ei. Plllzele d-sale " patru mici" şi pere uscate" sînt suficiente
s~ [determine tot prestigiul l~i
1., ca interpret şi ca un
pictor al formei sevos şi suplu. Explozia fiecărui tablou- M. 1.
nu .poate fi un liniştit convinge din sinteza u ne i picturi
amrle a talentului d-sale fă r,ă răgaz. Instinctul frumosului la
d-sa fără reticenţe Şi circumstanţe raţionale ar trebui să-I punem
ÎI11 Iprimul plan al elogiului ce i-l aducem. Pe perete, ca
toate culorile, pînzele lui Marcel Iancu trec străluminînd fantezia neîmpăcată, viziunea şi sbaterea unui ochi scobind adincurile~ unei r~velaţii pentru care eşti mulţămit dî publicul nu le
înţalege Şi nu 'e asimilează banalizîndu-Ie. Pînze lămurind
or~zontul unei magii , pipăind degetele sufletului. Turmentarea
'.n lu~, Igăsin~u-se, 1n fluvii de orI1nzl fluid împroşcat în coloraţia
m}racuIAoasa,. cin,emat~grafioă în literele cari trec disparate pe
p~nz:. In pelsa~1U1 ~i n l,umina care topeş te materia picturală ,
pllpa~~ea pe admc~n c~n tac din Marcel Iancu pidorul anilor
noştru de clocot Şi maistrul unui grad plastic de primt&ţrad.

Ni.:

~

'4
\

~L.

,

ru

dai seamă de-aceasta revăzînd pînzele verni,sate acum sub numerile 50 şi 53.
Diferenţa o percepi din vibrarea lor mult mai interiorizată.
şi mai picturală. O plutire, o reculegere 51 adînceşte şi-l mistuie
Într'o problemă rezolvată mai psichologic, realizînd o pertorma~ţă de care ne sezizăm şi-o remarcăm , o intuiţie a plasticii
(forma şi culoare) îl stă pîneşte mai fecund şi mai uman.
<:?ulo~re,a s.~ i~pregnea~ă şi pi~tează forma fără să-i cbpleşlasca lllspiraţia, condUita. Cubismul lui Maxy cromatica lui
realizează subiectul pe un plan de unde toată ~baterea lui se
satisface; toată frumuseţea aşa cum ea se filtrează in resursa
pictorului. Pînza "cu papagalul" Şi , natura moartă" sînt două,
piese de-un perfect echilibru plastic legitimînd tot talelttul
lui Maxy şi personalitatea pe care am încercat s'o semnalăm
în numărul nostru precedent.
, YFC:-T~R BRAU~ER e cel mai tînăr dintre toţi. De
aiCi lllspiraţl~ sa pleaca de-a fi cea mai neastlmpărată, cea mai
transparentă. Asta, totuşi ) nu-l împiedică deloc să-şi aibe neindoios alături de ceilalţi o penonalitate independentă o viziune
o ,contribuţie picturală şi egală importanţă în grupul moder~
de la noi. Onglllalitatea IUl e poate cea mai sezizantă. Victor
Brauner, stă pîneşte şi e înfierbîntat de o pictură transformînd
tot :co,mplexul ei şi se cercetează la un rezultat de supleţi inedite,
de miracole noui. O pată de tuş , linii ca nervuri vii, o infuzie
colorată, Lămuresc o lume dintr'o viziune de aquariul11
un
univers filtrat printr'o lentilă, vaporoasă) cu o Întreagă broderie de spontaneită ţi , de idealuri şi de sensiblerii. V. BraUner
încearcă şi reuşeşte ca din distrăm ă ri , din aşezarea inversă a
planurilor logice să agite zbaterea psihologică a inspiraţiei
pură, fără obstacole, raţionale, temerară. Frumuseţea ciudată:
l)urprinzătoare a celor 61 de desene pitoreşti ale sale încărcate
cu .neprevăzute uimin plastice, sînt granate ce se ' sparg tiri
sîngele a,rborat pentru extaz. Savoarea lor e lăuntrică, înţelesul
lor poetic, grupul lor un laborator de sunete de 'rezonanţe
plastice. In uleiurile sale V, B, aduce tot atîfea surprfze şi
ingeniozităţi.

Culoraea dens aplicată, cărnoasă, pe cari volumele se
cînd nu e virginal.ă, abundentă şi Încrustată de
linii, de fibre ducînd sensibilitatea subiectului - e nebuloasă
luminată, e un nor, în care s'au yaporizat tubu~iJe şi tot conţinutul , interior al infiorării estetir.e.
.

,conturează,

'?- conCORNELIu MICHAILESCU e un virtuos cubist un
structor de volume lşi .un plastic al lor în.ăscut. Culoarea 'evo'Juiază
în Însă şi problema lor care d-l C. ,M" o vede cît mai profundă
cît mai desvoltată în plan sintetic; in identitatea ei iniţială Î~
~"?nturul sub care ideologia, etortul creaţiei pulsează îl reprezmtă, şi tălmăcesc cît mai inedită ţinuta gîndită a' planurilor
a materiei car.e pon'derează între simţul plastic al construcţiei şi
efectul cromatic al viziunei. C, Mihăilescu nu e un răsvrătit
sau artistul care se mai caută. Plastica d-sale îi realizează
integral inspiraţia şi posibilităţile sale de artist. Desfăşurată
compactă, cîte odată rafinată din cauza pastei d-sale dense
aduce o vibraţie adîncă!, o rezonanţă gravă, o tonalitate car~
derulează intelectualitatea d-sale plastică şi o clădeşte pe un
fond profund studiat şi pus în balanţa sensibi1it~ţii ' cît mai
cumpănit. C. Mihăi1escLt e între.' noi un pictor de o · Înaltă
ţinută plastică , şi de o cercetare în care închide efortul desrobit al picturii moderne.

-

MA TTIS TEUTSCH e decorativ prin panourile d-sale mari
în ,c are a ,~utat o linie gimnastă: a siluetelor şi o atitudine majestuoasă colorîndu-Ie cîte-odat.ă fad , cu o pastă care nu suportă
niCi viaţa subiectelor, niCi graţia lor. Panourile sînt liniştite
plane şi nu reuşesc să traducă problema ,oarecum scu(pturaIă;
pe care d-l Teutsch a voit să .le-o Însuşească. Statuetele d-sale
în lemn satisfac gustul bibeloulUl şi sînt cu abilitate tăiate.

-,

M. H , MAXY se prezintă cu nou.ăs preze ce uleiuri care le
expune cu o cutezantă reţinere şi cu o substanţială evoluţie a~upra lUi însuşi. Pentru virtualitatea ei, a plasticii Maxy şi - a
musclat un braţ mai term, stabilind ponderea unu'i spirit mai
transversat, resursa mai definitivă a elanului a artistului din
el. Paleta i-a luat o altă expresie, alte grad aţ ii chimice, lţi

~
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Am aproap~ 75 (şaptezeci şi
sută ~cincizeci livre).
Temperatura nu mai există .
Tusea perzistă, lentă, lentă ,

cinci. de kilograme, 150 una

.'

,,\ \

\

lentă ....
Vocea se ameIiorează , devine senin ă, ca'n iilele bune.
Moralul încă odată cu secsuI.

P. S. Le lendemain, Le livre est a 149. Je prends tout
ce que je veux. Achetez du caoutchouk. Ordre ferme, Resiliez contrats anterieurs et pontez sur Markivat.
Line a tort de s'enerver. Je suis incorrigible. Mourrai
degoutant. Antipode de Pascal (Blaise). Allumez rarement
la radiateur, ne laissez pas le gaz ouvert et r-eprenez toujours
par .. ~n bas. les deux sons.
Dansons -la giql\.e et embrassons nous partout, en tous
lieux, n'importe quand et comment. Pensez a la circulatiol1
de Paris, Leonard s'est charge de ceHe du sang.
Comment vous embrassez encore fatigue comme je suis.
Demain j'ecrirai moins.
~"

ARMAND P.A:SQAL:

.

SCURT CIRCUIT
EXPOZIŢIA GRUPULUl DE ARTĂ NOUA
Deschisă în sălile 'Academlel d.e artă decorativă , Înseamnă
prin prezentarea el în cadril strict şi omogen ca ideaţie eveuimentul care ne interesează cel mai mult in plastica romÎneasdÎ.
Punînd data unui mai eficace discernămînt şi linia de demarcaţie ,
care îi surplasează peste coeficientul picturii fără elan şi cU:
tormulă hermetică, tinereţea lor continuă, cerebralitatea artei lor,
propulsia ei le dă procentul cel m~i important pentru interesul
şi

urmărirea noastr,ă.

şi activitatea modernismulUl care eburifia publicul
sosit fără iniţiere, f.ără r-ăgazul unei mducţil docile, l'a convins
că munca şi lupta acestor artişti e funcţia nedezminţită a unui

'Debutul

progres normal, unei str,ă{duinţi preţioase; că. lupta dincolo de
vernisarea pînzelor . subliniaz ă un triumf. împotriva reacţiunei
şi un succes al ideii pe care el voia Să-l fie explicat ca pe o
~arad~ dezlegată . Dar iată că publicul revine să-şi determine
cu team'ă. o Iconduită conformăj, o simpatie şi o solicitudine pentru
Jllodernism. Imi reamintesc de cronicarii cari acum au copleşit
cu merite expozanţii aceiaşi că rora acum . cîţiva ani le recomandau clinicile neurologilor; mi-amintesc publicul pufnind în
rîs imediat dup ă ieşirea din expoziţie, dup-:i închiderea unei
reviste, revenind toţi cu coada între picioare. F~nomenul transformismului ne-a amuzat într'un tel şi înfuriat într'un altul.
~ecunoaştem în prosternarea de acum tot atit de l1eeduca~
instinctul participării , elanul amorf" şi a{::eeaşi surdă accepţie
cu o grazie intuză împrumutîndu-şl un extaz înJalsseto şi pre'
~ipitat să surprindă miracolul competenţei. Unii l'au găsit pe
MilKY 'făcînd concesii publicului, cîştigîndu-i astfel elogiul şi
recunoştinţa. Cei a ce e perfect injust, Maxy sintetizîndu-se"
comprimîndu.-şi valorile, fiind în taţa aceluiaşi public, acel aş
ueaştîmpărat. S'a discutat fă ră noimă , fă r,ă pricepere, fără
se ' seZlzare a modermsmulul. Unde-l nedumerirea dela'nceput?
Cum s'a prefăcut în beatitudine? Marcel Iancu e tol atît de
"nevropat" şi de febril. Vidor Brauner tot un neastîmp,ărat
curios şi de aceeaşi prolifică Invenţie. Dece- de data aceasta-'
txpoziţia lor cap ăt,ă semnificaţia de document artistic care
altădată se anula. E util să mai amintesc sclincetul unui puţoi ,
chiar acum cîteva luni împotriva expoziţieI mternaţionale din 1924,
inaugurată cu jazz şi lumîn ări ş i cu aceleaşi picturi ca şi acum?
Un ţtnc infatuat servind prelegeri de înalt ă seriozitate şi de
infailibilă conduită morală , exasperat de cluburile din l ă ptării ,
de lipsa virgulelor la poeme, singurele circumstanţe cari şi
le-a ~utut asimila din modernism. Unde s'a golit oarecum - conţinutul dtrz al revoltei împotriva grupului modern
care aducea în glasul lui sîngele unei luptei şi victoria unei
epoci. Acum, cînd plastica " noui" începe s ă se lămurească

DERNIER PORTAIT DE PAPOUS
PAR LUI- M ~ MELE. MARTYR
DE SAINT SABLE D'OR.
Presimţire? Cu doi ani inaintea morţii sale, Armand Pascal,
si-a intitulat portretul lui "le
dernier portrait de papous"

oarecum şi publicului, trebuie procedată selecţia prin eliminare
prejudecata VIe a.formulei. Continuarea luptei trebuie p,ăstrată,
mai ales, pentru nevoia de circulaţie a sîngelui novator, ferindu-l de coagulare, de scleroză.
şi

-

MILITA PATRAŞOU-cu excepţia minoră a lui TeutsclJ,
care are mici sculpturi în lemn şi metal-e singurul sculptor dela noi. De-aici atitudinea d-sale apare mai temerară, Wâi
dîrză . O izbutire nouă a emoţiei, a boltei purtate în sînge,
cu ozonul altui cer în dificultatea materiei dure, ne-o poate
da - numai artistul rar şi spaţial. Imobilizez mişcarea e
pur şi mouve. Surprinzi şi reţii sborul jeterului"în aripa de lemn
piatra bronz de unde cercetezi echilibrul gravit.ăţiei universale.
Spaţiul rezid ă infuzat cu o rumeneală în materie, ca sgomotul '
în izbitură . Transtuzia aceasta ne-o serveşte doamna Petraşcu
cu talentul dep ăş ind mereu surpriza şi admiraţia noastră. Cu o
pasiune şi cu un ideal pentru materie Şl pentru necuprins cău
tîndu-Ie în vocabularul d-sale o sudură, o ,colaborare creativă:"
Materia dezgolită de influenţele pedante, virgină în miezul "
ei, aşa cum ea stărUle cu vIaţa-l , organică. Din fibre, din molecule ;muabile îmbinînd 'din mina artistului necuprinsul eterogen
al fermecă rii noastre, palpabila ezoterică radiind împrejurul.
A-i insufla oprit în forme, în elipse spiritul ca un ~tmbet, ca
un duh. A descoperi ŞI a cupnnde ,universului, calităţile lui -imperative, a-i căuta personalitatea fui mistică în bolte scobitţ
din arderea ta ,şi'n circulare pe care artistul îl de!!ctie cu degetleIe
ţ::a nişte chei găsite în cer şi puse pe pumn de mîna lui Dum- nezeu. Materia absolută şi precisă, continuarea ei indisolubiMI
în duh pîn ă la idealul plastic OCn ,care să glăseşti conturul abIstract, golul tău rămas în aier, cînd tu ai coborit să umbli
materiei sculptate ca un nimb. A creia materialul f,ănă a-i denatura elementul lui compol1ent, a-i falşifica ţinuta în spaţiu
(torsul de marmor,ă al d-nei M. P. e voluptos ca marmoră,
emoţionant ca realizare în spaţiu, fermecător ca frumuseţe),
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ANTOLOGIE
STEPHAN

-------'_ .
Se desface În beteală
păunul ~nui · ~p,us cii
Qerului. i-ajunge luna
oÎnil, serile, pal pită cu

~~"~

_____ ----__________
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POST-MORTEM
,
Diferenţa î~tre humorul modern şi spiril:ul secolului l-recut e cJl.
acesta din urmă e comic şi cel ..dintîi e lragic. Arta lui; Charlie Chaplin e
funcţiune de acest tragic care izbucneşte mai .viu din saltimbanc decît
din profesol"U1 miop, cu, dopuri de ochelari. Tra'gicul modern respinge gr'~~
vitatea, cabotinajul atitudinii şi pe 'tot findividul ,-cu cazier ju,:liciar în
re gulă, Ca o.rice imponderabil, ei :nu se ,Poate !defini, urme dintr'insul ~e
g'ii.sesc ca emanaţii de radiu în ac,tele impersonale, in activitatea Intimă;
în capacitatea de iresponzabilitate a cîtorva. pioneâ ai, 'genera\.Î?i ;\ctu,â1e.
IatIă de ce publicăm aceas~ sorisoare iscălită de Armand Pascal',
(de care Voronea şi Brwlea au vorbit În No, nostru trecut)-scrisoare pa~
licuJar.1, destinată unei singure perso.a ne, d ar p ' ~n.ă cu aşchii Illeclrb în
care persoana noast.ră se regăseşte.
J •.

şi În rochiile de apă
cozile În purpură
pe o pleoap;],
nuferii pe gură

Se-aprind pe rînd copacii unşi toţi cu petrol
ca dansatori se m l ădie viermii În fruct d'omnes·c
in 's'p'j'raIă toamna 'În v entă În cer un sloi
şi Înkegi m.\nerele cîmpului putrezesc
of,;:

ţara

cu şold'urile agrare

vÎnăt galben e de hUI11'ă

de in şi În p.ojarul de 'grÎ'u du-mă
. În aier vâniul degetele fan~ane

Ţ oculeană, ţOC, ţOC,

Iar tu aminteşteţi În sgom-otul rotund
vedeniile cu lunci de chihlimbar şi atlas
părul tău Învie, o clip\ă, cerealele fecund
În penumbră au dansat păpuşi albastre În bas
Pupila ta top'eşte În snopi plugurile de alamă
În subţiori Îţi ţip'ă p'ă~ări captive În vi,aţa ta
in fiecare o's te port buri,c şi filigrană
cÎn'd toate fotoliile p'ăI11'Întului vor aplauda

UN SARUT PE FRUNTEA
LUI STEPHAN ROLL
Pe fruntea OMULUI şi P{OETULUI. Acest 6 cilindri poet
este 'cristalul celui mai PUR om. Iar Lapin Agile-ul din B;ărăţie,
casa - poetului aşteaptă un francisc Carco. Acolo s'au _pMmădit
şi ':de-acolo a~ pornit.1a noi expressele unei arte destinate numai
sensibilităţilor numă rate pe degetele) 'unei mîini. S'au lansat
. ~ giroscopul torpilei constructivismului PUN,CT şi mişcarea
dela ' 75 HP- cu strigătul sentinţă NOI INfUZAM 'A TOMUlUI ' DINAMICA. La INTEGRAL şi CONTIMPORANUL sigiliile ' unei colaboră n pip ~ ite cu sideful antenei unui zenit din
radio~ul inimii sale geyzer. Printre mesuţe de fier cu n:arrrior.ă ciung,ă, RoU e fîntîna arteriană nesfîrşită ca butoiul
unui Sisif al imaginismului plastic şi neprev,ăzut, al dadaismelor.
surprinzătoare şi 'noi ca apa de stîncă . Şi le risipeşte acest
edison cu o neruşinată modestie, ca Simple glume de păpădie.
S~ impune în fonograf Înregistrator. Ce vestale întreţin focul
s~ct:u ' al acestui maharadjah al poeziei? E darnic, BUN şi
PUR: cred că se hrăne~te numai cu ghiocei şi I.ăcrămioare.
Stephan RoU este poetul altitudinelor neexplorate. In
v.i~~iiile fără paraşută, cu avionul imaginelor unei platine
.necunoscute - a inventat esenţe tari şi a descoperit alchimia
-poemului exerciţiu în aier lib er: Poemele poetulu;-sport.sm111,
.cum' îi place a fi: sînt un toast în ritmul contimporan, sînţ
lbopinguri-the-Ioop în ochii amaurotici ai scribilor moşnegi
~i-ai ,cititorilor orbiţi de fosforul din pupila-i. Poema lui Roll
n'o triturează dinţii obişnuiţilor cu ' gum;ă arabică: în convulzji stricninifQrlŢle ei se spînzură de semnalul de alarmă. O
"Os m.o ză pînă la identificare s'a săvîrşit între antologia moderf!ismului romîn şi Stephan Roll.
'<

__

ROLL

eHI O, T

Se t~udeşte
peasu-ac;sta
prin sÎrmlel~
să-şi pl imbe

"~~~

~
____________
u

Ungă tine, respir ozonul tonifiant al zorilor În muntii
în " hainăJ de brad. UNU apare din 'dinamismul ce
ni'-l
i(nfuzează primăvara ta sufletească, cremenea prieteniei, dra-'
gostea ta viguroasă , dură, dreaptă. Illg,ădui-mi, iubite Roll ,
să-·ţi sărut fruntea.
Saşâ Pană

Nu Mişel·) m'a demoralizat. Arcachonul, ploaia, 'tusea
care e domoaI.ă dar durează, bolnavii, bolnavii, bolnavii, tusele,
tusele, tusele, capetele oamenilor, de toate vîrstele, vîrstele:
.oamenilor cu aceiaşi boală, bolile oamenilor toţi aceleaşi ca
a .:mea, boala mea ca cea a lor; etc. etc-. etc.
Mi-e mult mai bine. Am inventat jocuri pentru unutsingur.
Exemplu într'o mie. Telefonul pensiunii mergea prost. Nu
se auzi a bine, Intr'.o zi, sună. Decroşez. "AHo 633?" Oui msieur!
Ici /1' administration et service 'de reparations. On nous a dit
que votre appareil fonctionne mal. - Oui, monsieur - a110, .
voulez-vous avoir l' obligeance de dire plusieurs fois aa! aaa!
paaa! Oui Monsieur - aa, aaa~ il!ă.a! - Merci monsieur - '
A votre service, Monsieur!-E amuzant, nu-i aşa?
Decrochez şi cer la în~mplare o pensiune.-A110 6:25?,
(mi se răspunde:) Oui, monsi,e ur! Puis-je causer li la
patronne? Oui, Monsieur, ne quittez pas A110" monsieur? Bonjour Madame. Ici le service de· repârations!
On nous a dit que votre appareil fonctionne mal: - C'est
la verite, Monsieur.
Voulez-vous avoir l'obligeance de ~.ire plusieurs foÎş:
aaah?
Oui monsieur: aaah!
Dites - maintenant - aaaah! ah! aaaaâ! .ah I
aaaah! ah! aaaaahl ah!
Dites, Mact'ame, pourquoi dites vous aaaah comme ~a?
Qui c' est qui vous enc... le?
Comment salaud .... .
AHo, donnez-moi
Eu racrochez. O clip.ă, Decroşez, le service de reparations - Voila Monsieur.
- ' Service de reparations? Oui Monsieur! ICI le 625.
Voulez-voJ,ls prendre note que mon appareil fonctionne
mal? Envoyez quelqu'un Bien Monsieur: 625 pas? Oui
monsieur - On ,v iendra demain matin.
Urc sus în cameră şi mă gîndesc cu toţi dinţii la aier, cum
o :să fie ',p rimit lucnătorul.
.
,
Am făcut rău că v'am descris un~ din glume .
E proastă, nu-i aşa?
M'en fous: înebunesc; dacă n'aşi face o leacă de nebunii
aş muri. \)adi, n"'aşi ascunde ghetele celorlalţi lăsate la uşi,
dacă! n'aşi închide cîinefe În pivniţă no,a ptea, să urle pînă
dimineaţa (pe mine nu mă supără în somn) ,- dacă n'aşi scde
regulat la pensiunea unde sînt, cerînd condiţiile, dacă n'aşi fi
spart un avertizor de incendiu ca sli mă conving că pomp'ieri~
în număr de 5 vin după jumătate oră, n'aşi putea rămîne la
Arcachon.
~zi e iar frumos afar,ă. Am poftă să sparg g:amur~le
farmaciei J să-T sperii pe mişel, să urc pe casa, sa, sa"
să. Nu fac nimic din 'toate astea, fiindcă nu vreau să mă obosesc, fiindcă obosesc repede; 'fiindcă sînt gras? gras, ' de tot.
Am să pleznesc, o să vedeţi!
1) Doctorul ,Michel din Arcachon .le morticoh•.
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L' AMOUR LA P.OESI.E - pa r Pau l Elua~d.
nE,s·VOUS FOUS? ~ .1)at' "Rene" CreveI. :.'
URBANI,SME ~ par Aildr6 lmrr,:at.
PAPORAMIUU E ' DU C'INtMk ---: par.> L: : Moussinac;
LA MUSIUUE E.T LA .PHONOGENIE - pa r Bo is (le Sch loeler.
PIERRE REVERDY ":'" Sou'ce..; . du vent (poesies 1913-i929), i·
ll nstre par Picasso:
POEME IN AER LIBER de Stephan Ro l!. Colecţia Integral.
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:=
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Le geme d'un cerivain est au lieu ,tgeomclrique enlr,e ,son eoeur ~ t
80n 6spirt it. ce point l'adieu:-c ou ,qucltrue eh03!:. nalt, ({ue est pIua SOD,
coeur, et son esprit.
.
Le livre n'e3t pas fait pou r la s :ml tem;Js de lire; ferme, il l'este
ouvert. Le pIu3 b3au du line e3t ,entre ies hgne.Y, et apnls la derni6re1
L'oeuvre creee, eUc n'e3 t pâ.s me; ' ehacuIt de vous' Ia erele encOre.
De miime que Ia phrase .h'est ' pas' dlUS le3 mots, le livrell·n~".t
[ias dans les pageş') Inais 'd3.ns ',ce m-Juvement de ' [nge â. oage e1aJ. ce
f1euve, ici large a.lI sblei l , et lit bas ~oute :'rain, . on le perd.. Chaque page n'est 'lue le pont ·vers .la suivante, et ~e I: vr;e !enti,er
nn enorme pont... sans rives .
'~I
Facsimilul mlui poem mi noI' de Geo Bogza; '
POEM CU EROU .
_.'
Nrco!ae m e sond\lr din comuna Livadea
J
.
băiat cums(ecade şi vorilind lle~ U~
care iube.a aclo-olul mai pre~us :de ori :'e
cJzut Pllltdă -păcurei şi focului.

l'

,t

VINERI 28 SEPTEMVRIE, ANUL 11928
dus la spital cu maşina peste dealuri
. , c~, .roiros de carne proaspăt friptă
Im'ort a doua zi ora 6 fă ră lum înare
fie-i 'ţ ărÎ na uşoar:ă.
Aci, noi l-ecIacţia ne oprim.
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Jazz. An'il 19211 Paris. Ti tayn·t, ,Di 3sord, Paul Chau,vefl,l1 ,.
Carlo Rim.
La ciUa futur ista. - Aprilie 1929 - ,Torino . F. T. Marinelli, Fillia,
A. G. Bra l1 alia, Le Co ~bu 3sier, E. Pra'mIJolini .
XX "Literatura contim p orană. - Marlie 1929 - Iaşi. llarie Voronca,
Madda: Holdâ., R a ul I uli 'tU, Vi rgil Gh'}o"ghi 1, Al. Di nitriu·Pă ltşeşli,. ~I\ .
Zaremba . .
Radical. - Aprilie 1929 - Craiova. Ionalhan X. Urauus, N. Furc1t,
Virgil Huzum, C. Nissip~nu, Alldroi Tudor.
EXJtress Ismail. - Aprilie 1>929. - Isrua.il. Director B. Iordan.

II I

Vf1 l!-pare ~ "qPINIA PUBLICĂ " ziar modern polilic, şi in~ormati v
~ub conduCetea - prozaEorului' îno-dern . şi g~ll:Ii.tîn~ ,de~v.o: tura rep~rtajului
~i:,a , !l!iţudJ!te!. l?a~etef. , m9de~~e, . ~ ... Ion : Că:lygă,ru,. ·l).ubr~ci; _Industri'3,
Pamflet, SptJrt,' hteramră, Judi ctare, EconomIce, Desenatdr;- V~otor ,Brauner
.00- fi
~t ~.H . {M!lXY'
•
\.
-. - ~ -.

'U _. ~~.R NA L Of . S ~

e~te î~ re~litate: ;til !~l ~,olumu!ui.. c.c.: s~- :T"a pune
'stib tipar " pesle (' ciţe.va zJle ':'cu 17 Poeme -1.q.edite de G~o BO!Î!a îritt:'C!: ~a,

~ierj1. ??~, co~~~tufhd cicl~' S:bmplect 'Jlf ~'ui : er?t:is~ ' des:co'mp~g ' fde kJ:nt
'oaeil . inţ~ ,'necp~lOs'C~ P\nJ. azi, ~ nr ·pq.ezja · noastră. Col~~lia ,!utegral. "<S.t~%i france~ a cumpărat 'pentru Luvru . pictură c~bi s~ de Braqu()t
şi ~Ju1!-l!. G!i~:I..-. . , '.
. ' . 1 ' . '.
,'" . ' ..
_ ..1 .~i~s~erul . :A.rt.elof a l~umpăt-at. pentru ?olecţia. sa, ~n .expo~i ţi3; '"Gru'pu'ui «re " ArIă N.ouă" 'clte ' p jiîn~ lui fMâreel Iancu; M: H. Ma~y; . Coq~e l Lu,
Michăiles cu) ·y\cL9.r .~ BţaUller şi o . sculptu ră 'd-nei Mili~a . Petraşc:u . '
!II
Sic!_ Siol' Sic!
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.. - ~ ' ...., -iii
,

fi

1;:1

.

.

.

.
"

..

:

,"

.~

. ' .... ...
~

-'"

.

:Colecţia anului "1 din-.UNU se procură

la revistă: Strada Fluierului No. 3 etaj,
Bucureşti (IV). Lei 50
SAŞAPANĂ
DESEN DE
F.BRUNEA

I

. E!xJRrl.ia GţUp"ulI}-Î, . de . _'Ar~ .qo,u.ă r.f!.rriîne de3'dii.să : i>~nă," 11!- ' 15 Mai,
~a~nă a~elaş '_g~P ',;a fw.c!e · p .expoziţie la Praga, invitati de gr uD-u}!
ţi~ ~rlă ,nouă de acoll:>
.J
' . , . " .
.:10. ~ .
'
Z.i.art~ ,,~a~s-S~ir" ,a anunţat pînă acum de cîteva ,01'i Expo~ilia' din
Str.. :CjmpÎlieanu, 17.
..
,,'
i' . .
' D:l :.. r!~~ie . 'V(}ronc~, lu,în~~-şi , Doctor;l.ul .în dr!lllt .I< Pari~ :;SEl. reip."
li?ârc~ in _ ţară la .15 Ma,i ' ~or. :,~Înd grupul _pe . liţer,atur~. ' r#o!1ern!L
~I'ganizeâ'ză ' sub corfduccrea-i ' ~ublicînd - o revistă · lunară ' 'de ' formalul:
şi . !COnţinutul Inlegralului. .
.
.
-' ~

, - } p.

It '
II .

se

'a .

L~g~to~ie Iţ,e ~;~i ;mod~;~ ~siJi la A(~ad;mi~ d,e ·~·tă, ~decotatlvă. din
"
.
S tr. Cimpineanu, 17.
S'a deschis SalollUl oficial de plastică pe .anul 1929
Merde.
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Der Sturm Februar Meissner, K. Vogt, Ivan Cargo.

•

Mărz

1929 t~ Berlin. H. Walden, R..

'(

REDACTORI

SAŞA PA ~JĂ
MOLDOV

APARE LA
ZI'NTIIU
A
FIECĂREI LUNI
c. 258; -

Ateli erele JUst/ritul
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