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I E C O U 
Povestea noastră din vânturi şi plopi 
din drumuri cu răni şi ochi 
cu hotare şi râmi intre mâini şi priviri 
cu ceruri stoarse pe vorbe şi foi, — 
povestea noastră gând fârâ somn 
de unde venit — şi'n simţuri Înfipt, * 
pe crucea umerilor corb a stat, 
in plragina minţii liliac a rotit, — 
depărtări fn basm am despicat 
timpuri am strivit In cântec 
am asmuţit viaţa in viaţă 
vistiernici nemernici am fost 
desfrunxitelor tinereţi 

•dar sângele alungi pe închise viitori 
ce colcoti In inimi şi tâmple • 
gândul acelaş, gândul — 2 W m 
trup viu desbînat In morminte 
pari din mîe^tfoui. feftftu 
plâns neînceput ca isyoru'n. pimănt 
plumb In deşertul dinainte 
blestem răsucit fn adânc 
ca atrigoiul in loc sânt 
unde ţi*e fierul sâ te împlânte 
care e glasul să te descânte 
iapt neisbăvit 
.hohot, de vânt, năpustit. 
1916 I. V l n t a 

m 



De Vfrts llustribus 

Moartea Iul Mlthridate 
^Bmmr  » vii tgpf 

Deşi r e g e , M i t h r i d a t e d o v e d i s e taţelepciune ş i 

prevederef socială. 
Tşi nota experienţa domniei într'un ierbar cu 
plante veninoase. Şi foarte modern, îşi pregătea 
viscerele pentru surprizele conspiratorilor. 
Prefera pentru asta arsenul şi nuca vomică. 
Supus unui regim de supraalimentaţie, regele 
Mării Negre "friptă dozele. In "curând Ie - inmalţfc. 

până la n fără să /acorde nici o importanţă 
cancanurilor de harem, vomica fiind concomitent 
şi un afrodisiac. -
.Deşertase in interiorul său toate tox'nele Ana-
tofîH, ale Platoului Iran şi ale Indiei dubioase. 
'Acum Cererea Întrecea oferţa şi piaţa antichi-
tăţii Inregistră o bausse  istorică. 
lCa să pună capăt acestei deprimante stări de 
lucruri, principele institui, exclusiv in favoarea sa, 
monopolul pentru consumarea numelor ar&brc: 
Astfel liniştea restabîlindu-şfc in san-t! populaţia, 

(Mithri4ate. socoti, că poate lucra pe plac, fn in-
teresul patriei. 
I h cc-.o-cînţă a f l ă n d u - r e d e s r u p r a c r i u l u i s ă u f a-

v o r i t , hotărî s ă descingă îniv'o ţar?. limitrofa, 
©iii d e g r a b ă i n a j u n u l p e s t e i munci c e r u hrană 
b o g a t ă . I n s e m n d c r e s p e c t s e r v i t o r i i f i prestn-
t a r ă p â i n e ş i p i p e r . Al<g$nd pâinea/'gustă 51 
i m p l i c i t f u a t r a s In p a t de chinuri lipsite de 
s c r u p u l . 

Nici a r s e i u i l , n ic i u n altul di-- rb^Ste încercate 
antidoturi nu«i l impezi desnusi;?.. 
•  P  din  ta  Iţi  de  săvătjea,  implacabili  opera. 

(Hors-texte). 

In general, se stinse fo?r*e desarîcnUt, luu.n<5 tu 
sine începtiti i unui w t rwnv* dtr tncertîtudine. ' 
Cu o singura limhâ dn moarte şopti celor ne-
răbdători din jur : Spuneţi oamenilor să se obi* 
cinuiascâ mai bine cu pâinea cea dc toate zilele. 

5. G. CoMfn 

A apărui No. 36 din 
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Lcttrc ouvertc â M. PAUL CLAUDBL 

Ambnssadettr de France aa Japon 

.Quant aux mouvements actuels. pai un 
.scul ne pcut conduire â une verffable reno-
.vation, ou crtatlon. Ni le dadaisme,  ni ic 
.surrlallsmr,  qui onl un seul senijţdd^xwţjw 

«Plus d'un s'dtonne non que jesoisbo?" 

9catliolique, mala ecrivain, diplomate, ambaj-
' ' „sadeur dc France et po£te. Mais mol, je ie 

%trouve CQ tout cela rien d'ltrange. Pendant 
,la guerre, ]c suls alW en Amdrique do Sod 
•pour actieter da bWf de la viande ea cot* 
„serve, da lard pour Ies annles, et j'ai fait 
•gagner â mon pays deux cent miUions". 

mll  Secole,  Inlervlew  de  Paul  Cla  udei 
rcprodutte  par  „ Comoedla*, 

le  17  Jain  1925. 

Monsieur. 

Kotre a^.îvltc n'a de ptidîrrastfque quc la confualoo qn'efle 
h&odult dans i'esprit de cetsx qui n'y partlcipent pas. 

Peu nou-5 importe la crention. Nous souhaitons de toutes nos 
îoree* qoe Ies rgvolntlons, Ies guerres et Ies fnsurrectkns co-
' vicnn-?ni antantir cette civilisatlon occidentale dont vous 

•Ji'Lndcz Jusqu'cn • Orient la -ermine et nous appelons cette 
deslructîon - comme l'etat de choses le ntoins inacceptabk 
pour Pesprit 

U ne *auraU y avoîr pour nous ni ilquilibre ni grand an. 
Voicl • iC-jâ Iongtemp* que ridee de Beautd s'cst rassîse. II ne 
resie debou» qu'unc idee morale, A savoir par exemple qo'oa 
n:-* net:! Otre A fa fofs ambassadeur de France et potte. 

Noss szisissons cette occasion pour nous d&olfdariser po-
bHi;uer.:mt de fout ce qui est franţais, en paroles et en actlons. 

ui d£c&xvnfc îrouver la trahison et toutce qui, d'une faţon oa 
u'unt .iutre pcut nuire A la surele de l'Etat beaucoup plus con-
cQiable aves la pocsie que la vente de .grosse quantltes de 
lâiil* pour Ie coniptc d une nailon de pores et de chî ns. 

C'est nne slngull^re m6cunnaissance des facultes propres et 
des possfbttitds de Tesprit qui fait p6riodiquement recherccer 
U:ur snlui A de> goujats de votre esptee dans une tradition ca* 
tholique ou greco-romalne. Le salut pour nous n'est nulle part. 
Nous tenons Rimbaud pour un homme qui a ddsespdrd de son 
r.alut et dont l'oeovre et la vie sont de purs t̂ molgnages de 
perdhion. 

Catholiclsme, classfdsme gr^co-romain, nous vous abandon-
- iiî>ns A vos bondleuseries infâmes. Qu'elles vous profltent de 

toutes manieres; engraisset encore, crevez sous radmiration et 
le respect de vos condtoyens. Ecrivez, prier et bavet; nous 
reclamons le dăshonneur de vous avolr trăite une fois pocr 
toutes de culstrc et de candflle. 

Paris, le 1-er Juillet 1925. 

Maxime Alexandre, Louis Aragon, Antonia 
Artaud, J. A. Boliffard. Joe Bousquet, Andre 
Breton, Jean Carrive, Rene Crcvel, Robert. 
Desnos, Paul Eduard, Max Ernst, T. Fraenkel. 
Francls Gerard, Eric de HaulIeviUe, Mlchel 
Leiris, Qeorges Limbour, Mathias Ubeck. 
Qeorges Malkine. Andri Masson, Max Morise, 
Marcel Noii, Benjamin Peret, Oeorge Ribe-
monUDessaignes, Philippe Soupault,. DW^ 
Sunbeam, Roland Tual. Jacques Vlot, p-
ger Vitran. 
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0E3EN d* Marcat lancu 

La Brâncus 
Intr'un atelier răsvrâtit ca un şantier am găsit 
pe meşterul Brâncuş la Paris. 
Un expeditor trebuia să-i împacheteze pasărea 
maestră pentru o expoziţie Ia Amsterdam şi a-
bea trimisese dincolo de ocean o întreagă serie 
de lucrări noi. Sculptorii n'au (manageri* şi pre-
parativele acestor expoziţii răpesc mult timp. 
De atâta vreme răvneşte Brâncuşi puţină linişte; 
se plânge că nu mai poate lucra tocmai din causâ 
că prea se ocupă mult lumea de ceeace face. 
— N'am făcut  nimic pentru vâlvă—Pentru sgo-
mot. Din contră, am innăbuşit cu încăpăţânare 
pe cât mi-a fostjcu  putinţă orice spectacol. 
...Primesc scrisori in cari mă invită Contessa X 
la un ceai fiindcă  vrea să mă cunoască. Refuz 
de două ori... 
— Sâ te fereşti  de lumea care vrea sâ te afle. 
Când mâ duceam vreodată, silit, făceam  câte o 
boroboaţă de mă întorceam la lucru liniştit 
pentru multă vreme. 
— La început toată lumea vroia sâ ştie ce e 
•taille directe». S'a făcut  multă gălăgie, nu s'a 
priceput nimic, fiindcă  in totul sculptura de azi 
e încă pătrunsă de ceva  străin.  Se face  sculptură 
eroică aşa cum făcea  Michelangelo. 
— Fiecare vrea să. se arate mai tare, fiecare 
vrea să fie  mai sus. Lumea e rea, fiecare  pân-
deşte locul celuilalt: Lumea e o piramidă. 

— ' Aici e tot păcatul. Fiecare trebue sâ fie  la. 
locul său, rege său valet. E acelaşi luiru. 
Fiecare la locul său fără  ură... 
— Când creezi trebue să te confunzi  cu univer-
sul, cu elementele. Pentru ca să realizezi nu, 
trebue să nu fii  tu ci să te distrag!.' Trebue să 
cauţi să scapi de maeştri]. 
Nu ajunge să ai idei. 
Spiritualitatea formei  equilibrul precis matematic 
arhitectura trebue sâ le preţuim tot atât cât şi 
materialele. Hedonismul materialelor e ultima 
mea preocupare şi puţini o Înţeleg. 
Apoi meşterul imi povesteşte din începuturile' 
saleydespre Apollinaire, Picasso, Leger şi naşterea 
mişcârei moderne la Paris şi mai ales despre 
Satie in care a perdut pe unul din cei mai buni 
prieteni ai săi. 
Individualist, nu vrea elevi cari «vulgariseazâ», 
Vezi expoziţia de arte decorative în care n'au 
lucrat decât elevii elevilor. 
Ne trebue un singur Braque, un singur Apollinaire. 
Părăsind atelierul ne promite o visită In ţară, 
poate chiar o expoziţie, fie  chiar numai pentru 
cei câţiva prieteni dela Contimporanul şi Ion 
Minulescu. Marcal lancu 

Apare în curând .Moartea  de  Cristal"  ; versuri de Ion 
Vinea cu gravuri in lemn de H a r u l lancu. Volumul con' 
ţine poeme apărate in reviste şi inedite din răstimpul 
1913—1922. Un tiraj special numerotat pe hârtie de lux va 
fi rezervat de pe âcâm subscriiiorilor cari ne vor anunţă 
printr'o cartă poştală. 



PAîmşcu 

POEME 

ISUS'MURIND 

Galbănă luna dacă descreştea 
spre zori fără putere, 
in leagăn stins leagăn legănă 
chinul tău In înviere. 

Camll Baltazar 

RAPSODIA UCRAINIANA 
D-ncl  Muza  Ohermani  C. da LI APUNO V 

Gând sfâşiat pe clape inerte, • 
exaltare—şi până'n ce grad . 
a urli şi freneziei vieţii 
contopite sonor, 
tfdse ţi reînviate 

'Cu  pSrioa felină a inteligenţii/ 

îndrum spre popasul Junie 
pierde-te artist 
ca un pusnic 
ai atsflelU'ţi vamă dă... 
tfcparte, departe, târât se prăbuşeşte 
în haosul magicului nou... 
d&parte, departe, îi prăbuşeşte...: 

cu graniţă nouă m b frunte ridiei 
er nou in Flecare seară 
peste cugetul aspru 
peste nelipaitr. fiară 
sub degete mici.. 
imenfca Rusie trâeţte, 

Tana Qvfl 

Duminecă 14 Marile orele 11 a. m. In sala „Cămi-
nul Regina Marla" Calea Vlotorlel nre loo vernisajul 
expoziţiei de sculptură «I picturi MILITA PETRAŞCU 
şl MARCEL IANCU. 

D-l Davideseu va rosti un cuvânt de deschidere 

Ton sourire est une ombre imprecise au lointain 
lasso qui se dessine en spirales amollies 
roşea comme la pudeur duveteuse 
dont se voile ton teint au petit matin 
dans fa. chambre dtfrite 
mon espţrance Strânge a regardt par ta fenitre 
Ta ttt^nonchalance heureuse et blonde 
accotidit sur ridredon au ventre rond 
tu rtvcs d'ipoUtiques horizons 
tis bras puTpeux et blancs de poudre 
comme un bouton d'or an ger 
rfous mes narines enfarinles de frlssons 
settftat bon la ftevre 
Et )e ferme Ies yeux comme un livre qui trouble 
et fait voir avec prccision 
l'fiifit oire di  f i lue mais qu'on aime â rclire. 

Emile Maiesplne (Lyon) 

iJndoaic pe deschise răni—oloi— 
ruga î-)unc: Maric ; 
tfchii se închid pe suflet amândoi, 
creşte apa rugii Arie, • 

O lună'n ceruri,umed legănă, 
chipul t iu in leag&n legănă. 
Tu ai fi $lâns ; cuvântul lunii lumină, 
stele cresc, rănile adânc tn carnea ta. 
ţScf'  i  i 
S'apleac'o mladă de măslin, 
târzie mladă, 
adie cugetii'i prelin; 
ră iile. încep sa scadă. 

Buza ta cutremur blând 
caţreznurâ'ge înfiorată, 
frucne-A? fi fost vorbele—când 
luca ar !i vântit adiată. 

cei ţ f f is t iON 
Jc travsilie A mo vie comme â une maisen. 
La tonte premiere pr£ocupation dc rartiVc 
BMSRVf t i ^ f e t t to.ule, 1'existence hum^inQ. 
pressioh la pKâ' pâriaîleVVef s son maximum, 
sinsiori shns sc briser. L'ârtists doft .FTTRÎR 1Â vie. L. A rusie 
a comme mati<>ie Tor.lonnande acturnc tiv monde iju'il a 
â continuer et â parfaire. A inşi la liberte la plus orgueii-
leeso provient de ia pluş ettfi«rg. obe»ssaţvce. 
L'ocuvrc d'art' que ce soit une raaison, une mechine, ane 
table, une orgnriisation Snancfece on pqlVtique, une reefome 
lumincuse ou une peinttire, doil corr.Mer un Vtue: qui Tât-
tendnit. C'est se» seule justification. 

L'oeuvrc d'art abstrait (somme des aspirations coliectives) 
roalise daas ie monde concret ie phenomene; qui «embîajt 
manqucr â la totalite des phenomeneş, Ie pheaocicne que 
i'artistc (i'homme conscient) desime connaitrc eţ qui satis-
fnit ses prolondeurs en attente. L'artistc cric pai; hesoin 
d'ordre. L'oeuvri ai nsi, c'est la mise ca ord re de fa behutl, 
c'est de la bcaule  actine,  objet-desir devenanl objiM-fo'rce. 
La type ideal et sa ffnaiisafton en ohjotntype. 
li est evident que cela ne peut se rlalîsfcr qu'en obassant 
vertucn semen t nux necessites implacables dc ia, v)e, (equi-
rtbreî et ̂ en W'cant selon Ies possibilitts eviderites et Ies 
foîl^ntrimifcquHi et WHWt -dea WffRWHHK matftres et 
differehts Clementa vitoux qui sont en tpr&sehae. Et pour 
cela: r#Hî{ilace le regne des individus 'psr'lfe^r&gnc des 
forces, IertfgHe des puissances de la Vie enfin miscs cn ordre. 

Victor Sarvranckx 
(Beigique) 



IN PLAN 
T< smulgi cu zugrăviţi!, scris in zid 
La gama turlelor acelor locuri 
Iqtreci oraşul pitirii, limpezit 
Se roua harului arzând pc blocuri. 

O «tasuri verticale 1 Frua|i târzii. 
Cer simplu, timpul. Dimensiunea, două. 
Iar sufletul impur: de calorii 
Şi ochiul un ghiu ţi lumea aceasta, noui. 

Inaltă-n vânt ţe frângi, ţi mi aţtcru 
O. iarba mea din toate mai frumoasă. 
Noroasă pata aceasta din Infern. 
Dar ceasul, sus. B valea răcoroasă. 

Ion Barbu 

djstn dt M. IANCU 

Hi l ine Kra 

La masa de lucru copleşită de preocupări severe, II incumbă 
toată partea creatoare a nouei editări Simon Kra avantgardă 
librăriei franceze. 
- Nu vă pot spune multe despre cărţile noastre şi cetitorii lor. 
Acum se caută mai ales cărţi de documentaţie şi vulgarizări 
ştiinţifice. Romanul vine in rândul ai doilea. Essaiul Ia genu 
Iui ,Le  Docteur  InrraisemblabW  este foarte gustat de publi-
cul francez. Poezia se consumă mai puţin ca ori cănd. 

Cele mai mari succese le datorăm Insă tinereţii. Manifestul  Sur 
realist  a lui Breton şi .Ariane* de klbemofţ  iTEssaignessuat 
epulsate. Deuil  p.  Deuil  par Desnos o revelaţie. Horaie  Piro-
uelle  de Philippe Soupault şi II  etait  uae  bou'angere  de Ben-
jamin Penet sunt toarte căutate. 

Cărţi documentare sunt crttidle literare şi artistice. De exemplu 
cai tea lui L. P. Quint despre Proust  a făcut vălvă muită. 
— Vă mai pot spune dl acum se discută mult şi se pun mari 
speranţe infun tânăr elveţian Girard care cu prima lui carte 
Lord Algeraon a intrigat mult critica. 
Editura noastră face ede mai mari eforturi ca să răspândească 
DU numai pe scriitorii ţării dar şi pe cei din străinătate, in 
.Documenta oranges* preparăm o nouă traducere de Unammo 
şi de Peretz de Ayala. Am tradus mulţi autori străini şl spe-
răm într'o bună zi sâ facem cunoscut Franţei şi .spiritul  ro-
ndaesc'ln care am mare încredere fiindcă-. 
Trebue să vă spun că noi Francezii vindem ede mai multe 
căiţi In România. 

M. L 

V4»IIAs Arbitralres de Miguel  de  Vnaiivuno,  In cd t̂. 
£>.  Kra. 
Toată lumea ştie, că Miguel de Unamugp, profesor la Uni-
versitatea din Salamanca, a fost trimis In exilrseurt timp 
după instalarea la putere a didacturei militare, apoi graţiat. 
Pentru marele gânditor spaniol nu era numai o chestiune 
politici. Opunea noului guvern ideile, pe cari apărase toată 
viaţa. 
Capitolele acestei cărţi, datând din diferite epoci ţ i redând 
istoria găndirei Iui Dnamuno. vor uşura înţelegereaposiţiei 
sale intelectuale. 
Caracterul arzător al esseurilor sale, pasiunea lor sinceri 
şi activi tac dintr'insul un umarnlărist,;'de^o înălţare spiri-
tuali şi de-o originalitate rărit.' 
Unamuno e duşman al teoreticienilor şi sl logicienilor, ori 
cari ar fl logicienii religiei, teologii' cari au transformat'cre-
dinţa creştini din primii anltntr"odoetrină îngreunată prin 
dogme, cu rStâdrile sale, cu apirilorii sii neindemnaţic', 
cu mândrii sii duşmani in căutaie* unei Împăcări imposi-
bile Intre scrisoarea textului şi spî tori ştiinţei; ai inteligenţi 
ai sofismelor ai analizelor cu sistemelor teoreticienilor «bj-
tracte: logicieni ai politicei, idealogi. cari populează cu noţiun 
artificiale sau cari compun programe teoietice Uazatţ pe 
idei tot atât dc sărace şi, periculoase, ca idea. progresului! 
ideea interesului public sau îdeea-geherafleFnaţionele. "foţi 
aceştia cari argumenteazi poartă intradevăc" In ei spiritul 
4e disoluţie. 

Pentru Unamuao virtutea oaoarei e predioţa,: voinţa; care se 
al^rmi In existentă şi chiar lupta. El trebue si se libereze 
de logica trufaşă şi sterili şi astfel, scapi de pesimismul 
unui Schopenhauer. de credo  qu:(i  absurdum  al unui 
Pascal, de resemnarea unui foia toi. 
însfârşit el exalţi credinţa profundă a spaniolilor şi patrio-
tismul lor. luptând împotriva doctrinarilor patriotismului. 
Catolic din suflet şl om de acţiune, el devine liberal tn 
politici peatruci spiritul de logici şi de ierarhie,, prin.ne-
putinţa sa de a creiu duce in totdeauna Ia intoleranţi.' 
Stilul lui Uoamuna eloquent, chiar agresiv se regâseşte 
in aceste încercări filosofic dimpreună cu toate calităţile 
poetului şi a le romancierului. 

Lord Algernon de Pitrre  Girard  In editura S.  Kra. 
Cu toată tinereţea, seductiunea şi rassa sa, tâpirul Lord 
Algproom e cel mai timid şi cel mai nehotirât dintre oa-
meni; o imaginaţie tot atât de rafinată, de tiranici, nevino-
vată şi dezamigiti ii face si fntrevadi necontenit mii de 
obstacole; pe care nici nu încerci si Ie Înfrunte, atât de 
slabă Ii este voinţa. 

Lordul Algermoni, ea totuşi o iniţiativă In ziua, când îşi pă-
răseşte brusc familia pentru a pleca după aventuri: impui-
siune irezistibili, pe care n'o discută. 
Se va stabili la Geneva, hoinăreşte. E primăvară. Se uitâ 
Ia femei. E timid şi nu pierde nădejdea de-a putea face 
cunoştinţă cu vreuna din ele, până in ziua, când o trezire 
de energie U face si se apropie de prima fată, pe care o 
întâlneşte, Emmelina, o spălătoreasă. Ea nu înţelege ce n 
cu acest extravagant iubit şi II piriseşte curând, crezând 
ci-şi bâte joc de ea. 

Algeraon e mai trist, ca oricând. In curând face o altă 
egăturâ cu tânăra fati Ana. De data aceasta e adevăratul 
amor. Voinţa Iui renaşte. împrejurările' U pun In faţa 
Emmelinei. lată-I cu doui logodnice. Slab, cum .e, gata 
si se însoare, cu aceea pe care n'o iubeşte, dar In 
cele din urmă se trezeşte, şi adevărata lui pasiune triumfi. 
Sentimentele cele mai sincere sunt exprimate In acest de-
licios roman, tntr'o formă noui, plini de fantezie şi de 
imagini. 

Acest stil atât de personal a şi ficut succesul primuţui ro-
man al D-lui Pierre G.rard: .June,  Philippe  et  VAmiral'. 
De data aceasta autorul s'a degajat de Influente şi persona-
litatea sa atât de originali s'a exprimat cu un farmec cu* 
ceritor in această carte, care Înseamnă o operă adevărată» 



I N V I T A Ţ I E 

Martie cu dialect de primăvară 
naturi nouă făină spargen'n iad. 

Imnul contagios dela şcoala primară 
caligrafia crăcilor pe copaci. 

Bliabeth pentru idilă te prepară J 
drum printre fructe inocente desfaci 
In rochi suedeze gimnastică placi. 

Feţnee dospită — femee agrară ; 
brutarii află cântec după oblon, 
insecte» |n Martie, asexuate, 
ochiul boului, steag depe avion, 
spionaj vede termometre urcate., 

Bcrnardln la institut examinat, 
zilnic hotărârile mai educate; 
perle veritabile in inimi date. 
fără* înştiinţare s'au spânzurat, 

Flllp Corsa 

E x p o z i ţ i a D o a m n e i D e m e t r l a d 

ftâlâcescu 

Te surprinde de la început o vigoare aproape mr.şculinA 
care a trecut dincolo de ezitările Incepuiiilu.'. Nu ştiu —• dar 
Îmi aminteşte ceva din ' Bores Grlgoriciv ia'tişţzarwi pla-
nurilor. PrevAd evoluţia unei senzualităţi pronunţate care 
ae caută pe ea însăşi tn uleiuri, care se complică tncA cu 
unele banalităţi in Zuzoin şi care uneori regulată, alte on 
liberă se strocoarft printr*o sănătoasă şi voUfc* complfcauc 
anecdoticii.Sc: urm&reşte fenomenul dc elaborare şi ctnpelc 
de la complex — la simplu — chinuit de nevoia expresiei 
care nu îşi găseşte suficient refugiu In culoarea sau linie. 
Influenta lui Renoir, reminiscenţe pe alcrcuii din Manct — 
cari se pierd şi vor dispăiea pe măsura aprofoiidărer in sine 
Printre atâtea încercări vio a se înjgheba o pîii-ixS  ,naţio| 
nală" şi „româncascfi"'ca o srmp!A bâ 'eft i*au ca an'codâ-
liu comunal — sforţare cu preocupări senin?» fc domeniu-
pur (fRrfi a fî opozitionist) al artei, ffttft meschinării, afecte 
şi mai ales — fără Ipocrizie. 

S t W g 

In recenta sa călătorie in Occident, Marcel 
lancu a revăzut pe prietenii „Contimporanului 
din Franf&» Germania, Elvefia, conducătorii 
mişcării moderne literare şi artistice din a-
cele fări, 

începând cu acest număr publicăm intere-
santele convorbiri pe cari le avut cu Picasso, 
Brăncuş, H6l6ne Kra, Delaumay, Braeque, 
Coeieau Delteil, Hans Arp, Fiacke, Andrc 
Breton, Pâre!,r asupra problemelor actuale 
de ariă. 

Ma. — Dir. Kassak Viena Amalienstrasse 26. 
L'Esprit nouveau. — Dir. Ozenfant etjeanneret Paris 
Rue du Cherche Midi 3. 
La Vie Des Leit ros el De Arfs. — Dir. Nfc. Beau-
duin Paris Neuliy. 
Merz. — Dir. Kurt Schwitters Hannover Waldhaus-
enstrasse 5. • 
Anthologie.: — Dir Georges Linze Lidge. ' 
Manometre. — Dir. Emile Malesplne Lyon. 
The Utile Revue. — New-York. 
Blok. — Dir. Henry Strazewsky Varşovia UI Ws-
polna 20. 

7 Arts. — Dir. P. şl V. Bourgeois Bruxelles 271 
Bld. Leopold. 
Siurm. — Dir Herwarth Walden Berlin, 
Wr;Sinuihy Monatahefte fur Baukunst. — Berlin. 
Stfidiebau. — Ed. W. Hegemann şi G. Wasrauth 
Berlin. 

Paam* . — Dir. Cernik Brno—Juiianov. 

Moi. — Dîr. Prampolini Roma. 

Le Snrrealisme. — Dir A. Breton Paris. 

tf^Si^&mmmBmmmmmmmmmmmmmmm^ 

« y V A N T A R E . ->nM* 

Dea cum in care s von uri şi'n care plantă vie 
te-ai încuiat etern pentru aducere aminte, 
ai rămas semn la care. răspântie pustie 
în flori. !n lucruri, pietre sau cuvinte ? 

Ntx ştiu zidul care*ţi păstrează glasul, 
nu văd apa opritâ'atr'o privire — 
cndt'i drumul care ţi*a ostenit pasul 
—de îiicăiri n a i aud suspinul ţiu in mâhnire. 

Vreau un cuvânt să fi In el aproape 
un gemăt să*l ascunzi In piept de lemn vioara, 
într'o floare să-ţi ating stinsele pleoape, 
un drum lung sub stele să te caut seara 

Serglu Dan 

SCHNEETHLEHEM 

Mit seiner Dampfmaschine treibt 
Er Hut um Hat aus seinem Hut 
Und stellt sie auf in Ringelreihn 
Wie man ea mit Soldaten tut 

Dann fullt er jedenHut voii Blut 
Und reibt sich ein mit Fahnenfett 
Sagt Kakadu zum Kakasie 
Und steigt Gewehr bei Fuss ins Bett. 

Nans Arp (ZQrlch) DESEN da 0-na Demetrlad Blllesstu 



Marcel lullu lancu 

Schi|A de vilfi la {ară 
pentru M. Sorbul 

NOTIŢE 
„L'Arl et snn awenlr* noua lucrare a cunoscutului bel-
gian Georges Vantengerloo, apăruţi tn ediţiile de SikkeI 
oprinde In afară de 27 ilustraţiuhi tn hora text urmitoarele 
interesante articole: 
I) Evolution de l'art sculptural (Egypte, Grece, Rome, le 
Moyen, Age, Renaissance, Baroque, luminisme, impression-
nisme, expressionisme, futurisme, cubisme, et plastique 
pure). 
II) L'art ancien et l'art nouveau; 
III) Unite (speculation, empirisme, experience, espace des 
couleurs, etc). 

Anthologie du Groapa modern* d'Art do U4go 
laiuarie 1916 consacră paginele sale pictorului şi gravoru-
lui Marc. H. Darimont cunoscut noui din pânzele «tle ex-
puse la exposiţia internaţională a Contimporanului din 1934. 
Lirismul, psychologta, arta ţi evoluţia lui Darimont sunt 
articole semnate de M. Loumave, Constant de Horion, Kunel 
şi Georges Linse, fruntaşii literaturii moderne belgiene. 
Reproduceri după picturi, sculpturi tn lemn, lyno-uri, por-
trete ilustrează numărul de faţă al revistei, care sub con-
ducerea lut G. Linze intri cu acest număr la al şaselea an 
de existenţi. 

„Wasmuths Honatsheltc |Ur Baukunsf aduce In nu-
mărul 2 al anului 1936 un text de o mare bogăţie publicând 
pe lâogă reproduceri dupi lucrări recente ale lui Tessenow 
Şi a elevilor lui, (locuinţe pentru funcţionari ale oraşului 
VienaJ 2 mari concurente arhitectonice pentru înfrumuse-
ţarea oraşului Berlin şi anume .Amenajarea complecţi a 
und expoziţii şi a unui târg de mostre tn Berlin* şi de 
concurenţa propusă de In «ş i revista editoare* Cum ar tre-
bui si se înfăţişeze In secolu al XX artera principală a 
Berlinului Unter den Linden?*. 

Ambele concurenţe sunt discutate din belşug şi sunt înso-
ţite de numeroase reproduceri ale lucrările premiale şi alese. 

7 Arts Trebuie spus ci mişcarea modernistă de dupi riz-
boiu a găsit tn ţările Flandrei pe cel mai iluştri apărători. 
O frăgesime spirituală, o viaţă exclusiv olelltâ necesităţilor 
novatoare in spirit de investigaţie au făcut posibile atătea 
miracole de creaţie nouă. 
(Arhitectura, picturi, afişaj, urbanism, interioare, artă apli-
cată etc.). 
Gratie unui mănunchi de artişti (P. Bourgeois, V. Bourgeois, 
P. Flouquet, K. Maes. G Monier) apare de 4 ani la Braxelles 
o revistă săptămânală de artă nouă. In curent.cu cele. din 
uenjă evenimente artistice, literare, arhitectonice ale inter-
naţional exclusiv moderniste, această revistă îşi asumă un 
rol conducător şi de orientare Intre artişti ca şi In marele 
public. 
La 28 Februarie apare No. 100 al revistei, care va fi un 
număr festiv. 

A apărut 
în editura Kra 

Commejetasvois 
portrete politice 
do 

Jean Plot 

(Arlstlde Brland, Mlllorond, Polncari, 
Caillaux, Herriot, Lion Blum, Horo 
OraHerl, etc.) 



BA STLJL, condusă de Tlico von Doesburg, Igii'ros luptător 
al artei moderne Olandeze, a Intrat In-al 7-lea an de existenţă^ 
Numărul 10/11 conţine o!ingenioasă rezolvare a unul sistem ţlej. 
expoziţie teatrală Imaginat de P. Kiesler. 
întrebuinţarea unor portative de tip vertical, mobll6"şl cu dis-
poziţii speciale pentni fixarea suprnfc|eţor de hârtie, -Ingădue!oij 
bună prezentare a desenelor şi modelelor plastice şl o lumină 
specială pentru fiecare lucrare In parte, sistemul, care lalătiM ' 
cu desăvârşire fntrebulnţnrca marclor supi afeţe, obositoare pan 
uniformitate a fost cu succes întrebuinţat la expoziţia de deco-
raţie teatrală din Vlena, 1924. 

Numărul o complectat de Hans Arp cu poezia „Lledertafcl'.'u'n* 
articol de Oeorge Antheil şl unul dc Slat Volgt. 

L'Eaame, sub direcţia Iul Enrico Somart, număr pe Noenjr 
brie-Decembriî. coprinde numele: Marlo fcoldatl, Oiuseppe Rtd-
mandl, Marcella Cora. Raffaclla. Pranchl, Alcssandro Pellegrlnl, 
etc. 

D«f Qu i rxbn l t t , .aduce cu numărul 1 din >926 un foarlfe 
bogat'caet de teatru cu numeroase fotografii do Interpret! fcl 
dcqor. al :'. -i}irf>8 . , 
EvelinâU'Pahl .vorbeşte qdc teatrul el de puric! şl Încheie cu~ 
credinţa Într'o viitoare colaborare Intre actorii oameni şl nctorn^ 
purici. (Ceeace la urmă nu e exclus, dacă teatrul va stărui pcj 
drumul de astăzi şi a scenei cutie de panopticuni). Din restul I 
numeroşilor colaboratori cităm: Gabricl d'AnnunzIo, Autolne, 
Max Osbarn, Kurt PJnthua. 

M i m o , Cehoslovacia, director: Cernic, K. Telgc.aA¥3to1 

despre cabaret şi circ do Aioholiy. Nagy, articol,dc. Oscar 
Schlfeinnicr, poezii dc Kajasşi J. acife'rt. 

jW&i'supttfmânal de Informaţie, şi criticii) al ;i-lea 
"an' 'ds-existenţă,'cu colaboritrea liil :;P. ţl y.'8dqrgcflIs.,'P. Flar.-
guef, K. Maes, G. Manler, Material întotdeauna variat ţi jrilerc-
iafrt,'âlfhgând cellf tnal'rttr«rtc' priitileme afe'vîeţel şi iişteţŞni. 

"Stoslli (Jlrt Hcl̂ r-id, ni tiiiiijlo pociiuil autieuropean al luiLIu-
bomir Mltzltcn: „Avion saiis 3ppareil4,° mantfes; pceîic iaosai 
Europei civilizate, de' rezumai ,cu: .„amiie' est le iruit. deia .cul-
tiirtf curşpceniv; 'surla continent balkanfqiie".; . : .. . . t 

Cn'toate(accstea Gubbio nu e blând cu această .artă* cmc 
'face dintr'nsul, un intelectual, o maşină (le învârtit! ană? 
aUn tea ţi ii fără-glas, o mecanică fără inteligentă, reprodusă 
,'mecanic, ^ dar de altfel o frumoasă întreprindere Indus-
'trialâ! Gubbio îşi înseamnă toate aceste, dar-'nu 'sîifiă nl-
i'mânui'o vorbă, căci şi-or periclita pâinea zilnică ţi de alt. 
'fel 'e destul de filosof, ca să tiu exalte valoarea părerilor 
rsarer 
;9c va ceti cu deosebif interes acest romnn {puternic csre 
dc sigur va prilejui comentarii;pasionate. I 

Hon Corps ol Mol de /fono Creoel  tn cdlU Simon  Kra. 
Retras tntr'un mic hotel, la munte, autorul prdfită de iio-
I arca sa, ca să ni editeze asuprft-şi. 
Omul-e-maţerle şl spirit: două elemente, care aspiri fie-
•are la dominaţia fiinţei noastre, şi a căror tiranie nu' se 
simte, decât,In singurătatea meditativi; memoriu nu pre-
zintă atunci [decât un nifinunchiu de amintiri amăgitoare şi 
umilitoare jpentru insul . nostru, care lucrcnza; inteligenţa 
*j!<9ge;rlnrnpljnişte şi la îndoială: 
Dar trupul ţâre trezirile «ale, se dezrobeşte brusc de obe-
celuri, tinde Ia liberţaţe; şi spiiitul uimit nu-şi mai recu-

noaşte „coh»ul".' 
•;:!ftces, dualism, o anumită psihologie leneşă 1-a neglijat, 
'mulţumindii-se a expiica toate mişcările spiritului prin na-
tura^fforfuiui ţi a mediului său social; fără îndoială armonia 
corpului: ţi a spiritului, 'se poate găsi rcallrată In anumite 
momeute'sau la'anumiti indivizi născuţi pentru acţiune; 
dar cu cAl mai vie şi dramatică este meditaţia nnul tdnir 
modera cu trapul maleabil, cu dorinţele nehotărâte sau 
violate ţi cu inteligenţa turbure şi nelinişt-tfl pentrucA ea 
nu cunoaşte bine pe acest tiran de care e legată. . 
Aot:iiStă nelinişte a tinerelei Hene-.Crevel a redat-O. cu .o 
uinceritâleţt o-bogăţîe dc senzaţii, cari fac din .Hon  Corpi  A 
Afji~ ua document al formelor contimporane ale splcenulm. 
Ii" vom U re:unoscători, in particular, de-a fi evitat jargonb* 

..filosofic modern, ceacs nu este un merit comun../:,-.vi (l 

*Rs« ts» -.(H|giPAi*'r'sub direcţiunea lui H. Waldcn' pubfi-

că proză ţi versuri de BlOmler, Schreyer Nebel, Walder. 

Ciişic de Ltoer,. . . 

Slo Promlaro, al treilea caet până acum apărut dinifonrţc 
hitoresanUi. colecţie a ediiurci Gusta; Kio;-enne/ier- F.evistfl ex-
clusiv icatraîă, modern editată cu o originală ţi practică fcepâr-
ţire a materialului.-
Se ocupă îndeosebi cu problemele care agliâ teatrul modern ţ! 
aduce documente plastice do o«realâ valoare In flecare număr 

On tourno de Lulgi  Pirandello,  editura Kra. 
I.umea cinematografici n'a ficut încă obîcc'.ui unui studiu 
pătrunzător ţi durabil, deţi nu există mediu, cârc să fi fă-
cut si se vorbeascâ mai muifde el şi :catc să fl? Ţost mai 
bine dezviluit de cronici ţi* fapte diverse, rămdnlnd toluţ 
complex — Intr'un cuvânt conţinând in chip":\fire's'c, maxi-
mum dc; elemente româneşti,  g '  y  • 
Serafiih Gubbio, un intelectual sărac, Iş: câştigă existenţa, 
ca operator de vederi£dupl( nafură-ln .Kosmbgr.ipli" o marc 
firmă italiană de cinematograf. Omul cult deyinMo mână 
care Invârteţte" — un mecanism aplicat, la un ii parat înre-
gistrator — in schimb, el va fi; martorul discret' îşi câte o-
dată confidentul geloziilor ascunse, al tocmelilnf al ranu-
nclor, al ni Ar; A vii lor ; el .va rămâne fără pasiuni,;filrâ dorin ti 
tn mijlocul onmenllor exaltaţi, lacomi de cA^fiRT^rl^frAHc 
In situaţluni false, acţionează ţi vorbesc in usma: tieconte-
nitelor neînţelegeri; deasemenea ci va recunoaşte mizera-
blii şl rataţii. Cari încearcă n trăi, din fărămiturile, cari Ie 
vor rămâne; el va judeca cu imparţialitate ţi dispreţ biae 
voitor toatA această turmă omencsscA zgomotoasA, naivă sau 
Vlnici, 
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