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Lev Nusberg: Manifest skupiny Dviženije

KINETISTÉ PLANETY ZEMĚ!

• SVĚT DNES: „Chci své formy a symboly!“
• Ve 20. století TECHNIKA zasnoubila UMĚNÍ s VĚDOU.
• Člověk DNES: „Dejte úplnou volnost FANTAZII, lidé!“
• FANTAZIE říká: „Dejte mi nový nástroj, prostředky – a předělám svět!“
• STROM VĚDY vytváří mnoho nových VĚTVÍ, STROM UMĚNÍ – FOREM. Tvář 20.
století.
• KINETISMUS je PLODEM mnoha VĚTVÍ.
• JEDINEC to neobsáhne. I silný, když je sám, je sláb!
• KNĚZEM KINETISMU je KINETISTA.
• KINETISTA je jeden a mnozí. Je individualita a kolektiv!
• SVĚT pravil: „ČLOVĚČE, nestojíš-li sám při sobě, kdo stojí při tobě? Ale jsi-li jen
pro sebe – jakou máš potom cenu?“
• Svět DNES: „Lidé, proč ještě nejste bratry? Vždyť máte UMĚNÍ...“
• DNES – hudebníci, fyzikové, herci... architekti, psychologové, inženýři,
sociologové... a básníci – zítra KINETISTÉ.
• Nová umělecká kvalita se zrodila v KOLEKTIVU. Děláme společně takové umění,
jaké samostatně není možno dělat.
• SOUČINNOST ↔ SOUČINNOST = TVORBA KINETISTŮ
(člověk umění) (člověk vědy a techniky)
• „INŽENÝRE, co jsi udělal pro KRÁSNO?“
„UMĚLČE, jak zdokonaluješ NÁSTROJ umění?“
• SVĚTE, nabízíme ti umění DUŠE, ROZUMU a TĚLA.“
KINETISMUS je umění odhalovat tajemství života a jeho proměn.
• Blíží se, blíží éra REÁLNÉHO UMĚNÍ, doba všeobecného lidského dorozumění
prostřednictvím umění. Éra KINETISMU nastane!
KINETISTÉ planety ZEMĚ, máte ve svých rukou největší dílo ducha!
KINETISMUS není jen nová umělecká forma, ba ani ne nový druh umění, nýbrž je
to nový, tisíciletí se rodící vztah ke světu a k člověku.
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Není umění mimo člověka a bez člověka. My jsme průkopníky! Veďme tedy SVĚT ke
KINETISMU!
Člověk je DNES rozerván a nemocen. „Nejsi unaven ničením, člověče?“
Dítě je DNES již kosmickým pokolením. Hvězdy jsou nám blíž.
Ať tedy UMĚNÍ sblíží lidi tím, že je ovane dechem hvězd!
„LIDÉ, VYTVOŘME SPOLEČNĚ SVĚTOVÝ ÚSTAV KINETISMU!“
Ať kinetismus přiblíží ŽIVOTU svět snů a fantazie!
Rozšiřme obzory – ať lidé uvidí ZÍTŘEK! Naučme se nové ŘEČI DUŠÍ!
DNES JSME ZASELI SÉMĚ – ZÍTRA VYPĚSTUJEME KVETOUCÍ STROM!!!

Moskva 1966
(Výtvarné umění XVII, 1967, s. 465.)

