
parada; meridianelor eite din uz li s’a schimbat destina
ia, în sârme de funicular deasupra crora circul cu popas
voluntar, ideile. întrebuinarea mijloacelor de expresie,
passe-partout pentru senzibilitatea universal, exploatarea
unor straturi erpuind doar cu denumiri altele prin toate
corpurile, cuvântul cod telegrafic mondial, culoarea-senz
fix pentru toate retinele, iat agenii de propagand ai gân
dirii contimporane. Iat i explicaia valorilor cari nu pot
rsbi decât pân la frontier, îngreuiate de balastul tradi

 iei, împiedicate precum caii în pune, în propria lor con
strângere, limitate la interesul doctorilor dela Sorbona i a
faimoasei „elite intelectuale 0 , înc tritoare din graia fri-
goriferului. Mirarea unui scriitor american fa de extrem
de lenta împrtiere in ara lui a unor talente ca Charles
Maurras, Remy de Gourmont, Barres i alte nume euro
pene consacrate, în raport cu frenetica înpmântenire a mo
dernitilor Joseph Delteil, Tristan Tzara, Cocteau, Morani,
e însui exemplificarea fenomenului pentru noi logic. Sur

 prinderea americanului e i a argentineanului, australia
nului, japonezului.

*
* *

Relativ la stadiul artei japoneze, am avea poate înc opi
niile secolului trecut adic entuziasmul moderat pentru
sârguina artistului galben în exploatarea candid a liniilor
subiri, a florilor de lotus i a cocorilor legendari, expresia
unei spiritualiti cu stigmat oriental în care fantezia prea
inventiv fiindc imita aidoma elemente din natur, necu

 noscute europenilor. Eticheta exotismului fu gsit, fr ca
 acei cari au iscodit-o s-i dea seama, c au luat drept
caracterul unei mentaliti, — eroare acreditat — imaginea

strict geogratic a unui popor pentru dânii inedit. Japo
nezii nu fac exotism. Europenii cari comit japoniserie, î-1
fac fr s tie. De fapt exotismul e un produs al Europei.
Pân la rsbirea curentului de avant-gard, Japonia era
cunoscut prin revelaia frailor Goncourt, numai sub ra

 portul plasticei. Poezia i lirica japonez a trebuit s’o des*
tinuie, s’o stimuleze, injecia nouilor preocupri. Arta ja
ponez de abea astzi i-a precizat vitalitatea. Micarea
modern reprezentat prin revistele „Dododo-Dododo“,
„Gimgimgâm, „Don-Don &amp; Comp., „Atelier &amp; Comp.“
Q. V. X.... merge mân ’n mân, cu micarea modern mon
dial.

 Poezia japonez desghiocat de contemplaie i repertoriul
 cariat al miturilor, purificat de toate cristalele false cu care
 ai împovrat’o tradiia, e stpân pe toate sensurile vieii
moderne. Ultimele dou numere ale revistei de avantgard
„Mavo u , care apare la Tokio, în limba japonez, sub condu
cerea excelentului scriitor Murciyama, constitue o mrturi
sire i o contribuie. Afar de poziile d-lor Nakano, Hase-
gava, Naito, uboi, Tatuo Okada, Tominava, piesa d-lui
 Stolynberg (Beia) un studiu al d-lui Hirogi Haiaschi despre

 Jeanne d’Arc de Delte un alt studiu al d-lui Olm Komaki
asupra lui Jaques Vache, textul e integrat de desenele d-lor
Tobaschi, Tatuo Toda i Tominaca.
Iat în traducerea prietenului nostru I. Iasuharu Aoki, dela
legaia japonez din Bucureti, o poezie a talentatului mo
dernist Tatuo Okada:

 D-MI FOARFEC MARE S TAI GLOBUL IN DOUA

Trec acum lâng cutia potei
 S miros boitul în dulapaul de fier

 Tot oraul se cutremur
Un automobil a trecut prin mine

i-abea la un decimetru s’a rostogolit un butoi cu ciment
Armata a fost concentrat

Soldafii au pasul alergtor i numai sgomot le sunt bocancii
Iubirea urc treptele lenevos
Chelnenjele sunt ciomgite c’au urcat treptele
— Bun ziua, bai de-mi deschide I
— Hai de-mi închide 1

 — D-mi foarfec proasto

Cine-i cunoate soarta de mâine e nenorocit,
E ultimul cuvânt al D-lui X, care a avut o hain gratuit de ocna
— D-mi te rog mai iute foarfec cci vreau s tai globul în dou
A I dar globul ml se pare c nu poate fi tiat înc
Onorat public linitete-te !
Cci poimâine este ajunul zilei de mâine de peste un milion de ani

Numai din aceste versuri pline de savoarea dur a sen
zaiilor citadine, se poate vedea c gândirea de astzi a
Japoniei, a desfigurat radical vechile cliee, pind viguros
pe drumuri, în care bambusul i lampioanele de hârtie, au
devenit piloni de fier i becuri electrice. F. Br.

„Dram i Comedie 11 . — Ansamblul rtcitoarei trupe din

Vilna. se stabilete în ar, dup o epoc de turneu prelungit. Se
fixeaz cu program, care nu mai oscileaz între melodram i

pictur moral expresionist, aparent. Prospectul lansat zilele

D-nii Sternberg i Mazo directorii „Dramei* i .Comediei,
vzui de Maxy

acestea e precis: noua grupare tinde s se îndrume pe cile
inovaiilor moderne. „Nici compromis cu lipsa de gust; nici
compromis cu prost gustul!": ipt care justific o existen
i preuete cât o realizare.
 Un om de gust, artist de bun esen el însui i prieten al artei, j
d. A. L. Zissu, prietenul i colaboratorul nostru, imprim noului
teatru forma modern i financiar i artistic. S’o spunem des
chis : numai neprecupeitului su entuziasm i priceperei sale
se datorete nou societate „Dram i Comedie 0 .

„Integral 0 va colabora la noul teatru prin prietenii si: A. L.
Zissu, I. Sternberg — acesta împreun cu d. Mazo deine direc

 toratul artistic i administrativ, prin redactorii si M. H. Maxy
 care va monta câteva piese i Ion Clugru, secretarul comisiei
artistice a teatrului.

„Club des Jeunes 11 a publicat cu ocazia celei de a IX ex-

poziiune de pictur la Lyublyana, o plachel îngrijit, în trei
limbi, slovena, franceza i germana, cuprinzând biografia artis
tic a frailor Kralj, promotorii expresionismului slovac.
 Franc Kralj i Tone Kralj, sculptori i pictori, întrunesc amândoi
pentru cei ce uimii de plenitudinea i maturitatea lor de reali- j
zare de abia 55 ani. Nenumratele reproduceri ale operii lor,
pot sugera toat compentiina artei lor. Influena motivelor când
naionale, când religioase, le imprim un simbolism, care rmâne
venic viu, cu toate experimentele expresioniste, cubiste i ab
stracte.

Exist totui la amândoi o intensitate, o frmântare, o cpuisare
de sine, caliti pe cari editorii plachetei, le socot ca însi ge
neza artei lor.

„La vie eft le reve au cinema 0 .—Hollywodul nu este pare-
se pentru toate stelele din el firmamentul odihnei sau plcerile
perpetue.
Intre ocupaii multiple, în care poate amorul ocup un loc ne
definit, rzbate câte odat lumina albastr a meditaiei cu ur
mrile ei.

 Astfel Pola Negri actri german de cinematograf fixat altdat
pe cerul nostru, azi pe cerul înstelat al cinematografiei americane
ca stea de rangul întâi, îi noteaz în orele libere de cugetare,
interesante observaii care nu in numai de specialitate.


