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ctre poeii entuziasmai pentru o art pîn atunci dup
cortina ignoranei. Ball acoper pereii cu tablouri trimise
de Picasso, Arthur Segal (originar din Romînia) i cu altele
luate dela prietenii de acolo Marcel lancu i O. van Rees.

5 Februarie 1916 : seara deschiderii. Emmy Hennîngs
citete versuri simultaneiste de Richard Huelsenbeck, Tris-
tan Tzara i poeme trimise de Blaise Cendrars. O orhestr
de balalaici cînt arii populare i dansuri ruseti.

In acela an, la 15 mai, apare prima publicaie Caba
ret Voltaire redactat tot de Hugo Ball i aidoma celor cari
îi vor urma — apare la date sporadice. Revistele micrii

au fost discontinue, cîteva numere, cîteva titluri.

Muzica neagr i variaia celor mai nebnuite impro
vizaii aduceau cu fiecare sear urmtoare, un public mai
dens. Manifestaiile din mîoeca de prestid gitafor a Caba
retului dospiau în amploare.

Acum trebuia grupului acestuia de entuziati o firm.
Misiune ce i-au luat-o iniiatorii Hugo Ball, Tristan Tzara
i Hans Arp. Trebuia un cuvînt cît mai pe msura mani
festaiilor alogice, cuvînt cu sonoriti de tam-tam, cuvînt
ce s intrige i s însemne indiferent ce i s se pronune
cît mai identic la Paris, Bucureti, Viena sau restul lumii.
Degetul lui Tzara a pipit vorbele dicionarului, s’a oprit
i a aprins fitilul uneia. Cuvîntul a rmas DADA. „Se pre
teaz la calambururi — spune Breton. Chiar deaceia în-

trucîtva l’affi adoptat**. Da, da dei pentru Dada, nu era
egalul lui da

oui-non

pentruc cele mai absurde idei obineau permisul de cir
culaie ale acestei micri. „Admirabilul spirit de revolt
al lui Tzara“(l) era dinamul manifestrilor de Ia Cabaret
Voltaire. Dupce se citiau acolo, erau publicate împreun
cu picturile cari înoiau pereii, în buletinul Mouvernent
Dada, prima revist dup botezul micrii.

Grupul mai organiza spectacole încheiate cu confe
rine, expoziii de pictur i desen cubist. Versurile noi»
poemele simultaneiste crestau minile asculttorilor nedu
merii cu apa tare a noutii. Conferine explicau tendinele

(1) Expresia lui Andre Breton.


