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POLITICA PLASTICA

Exist, neîndoios, o ptur de oameni ambigen ca
formaie — deci cult i estet — i alta de oameni
de treab, — deci inteligent i deasemeni cult, —
cu o profund i accelerat revolt pentru arta rs-
vrtit a timpului nostru.
Dac publicaiile de literatur oreneasc precum „Ade
vrul literar“, „Universul literar“ (în cari se pot întâlni
adesea i unii dintre noi), ar reprezenta o anumita
medie de literatur.... public, atunci e bine definit c
întreag aceast medie o avem împotriva noastr.
O alt ptur, mai îngâmfat i mai preioas, cu ten
dine proprii de creaie, de revolt i determinri, s’ar
mulumi cu ideea „artei rsvrtite, dac doci! n’ar
cunoate a priori proveniena tuturor micrilor mo
derne i dac n’am fi mai ales, noi, propovduitorii ei.
Toate acestea la noi, printre adversarii curentului
cubisto-modernist.
E cert c orice fel, orice gen de pictur reprezint
spaial o problem de sensibilitate i spirit coloristic,
isvorâtâ din nevoia exprimrii plastice a unei indivi
dualiti în rut. C aceast individualitate funcioneaz
pe baza unui concept de art aprioric, e evident.

 Numai expresia sa rmâne s se desluiasc ca o for
mul ce-i capt via proprie în msura evoluiei,
determinând un timp, o epoc, o nevroz. Circulaia
ei poate oferi uneori situaiuni echivoce.
In ara româneasc, exist pictori aa zii clasici (adic
emulii clasicismului italian, nordic, francez, german,
etc.), pictori romantici simboliti, pleinairiti, impresio-
niti, fauviti, neoclasici, cubiti i post-cubiti. Toi
cu pretenia c reprezint adevratul spirit al artei
celei mari! Fiecare îns, procuratorul unui curent bine
determ’nat în evoluia pictural european, i fiecare
susinut de un public sensibilizat pentru fiecare gen în
parte. Deci în excepia didactic a cuvântului, o ar
cu material de artiti de 6—7 decenii, suntem nevoii
s ne împrumutm technica problemelor .trite aiurea
i s le adaptm nou, conform capriciilor noastre,
cum am întrebuina telefonul i aeroplanu 1 , constituia
i busola politic al nu tiu crii Mussolini.
De aceea ar prea c la noi, tendinele de art nu se
stabilesc de creterea organic a unui simmânt ar
tistic, ci de abilitile de acaparatori pentru cea mai
curent dintre mrfurile scutite de vam.
E tragicul soartei celor ce nu pot cunoate o evoluie
lent, i nici nu pot admite transpunerea direct în-
tr’o spiritualitate proaspt i creatoare.
Europa i-a orientat civilizaiile ei cu înfloririle i de
cadenele succesive, dela Athena spre Italia, dela rile
nordice spre Paris.
Condiiunile de circulaie ale tuturor valorilor în cre
tere, fiind funcionale de potena dinamurilor cu vi
tez maxim, face ca relaiile spirituale între popoare
s se stabilizeze cu uurin la un coeficient egal pro
totipului european cu gravitatea la Paris.
Fr datoria unei evoluiuni curente, fr nevoia spe
cificului românesc, ara româneasc a oferit Europei,
pentru metropola lumei, pe cea mai specific apariie
plastic nscut între hotarele ei, i care reprezint
esteticete un punct culminant în însi evoluia plas
tic european, i cea mai hotrît exemplificare a

 colaborrei unei individualiti fr tradiie de art, cu
spiritualitatea unui crez, sfrâmtor de tradiii.
Cert e c nu toi europenii Parisului, fac o art ia ni
 velul unui Brâncui, Picasso, Cocte^u, Tzara,... etc.
Cert deasemeni, c exist înc un norod de inadap-
tai, i de întârziai ai sensibilitilor trecute ce rumeg
din cocoaa putinei lor uzufructul marilor idealuri
decedate, în vzul i aprobarea admiratorilor lor es-
tetizai la aceleai focare. Acetia formeaz puhoiul
tuturor declasailor, tuturor desamgiilor, puhoiul dra
mei artistice. Meteugul lor, învat din copilrie, în
 venic durere, devine cu timpul acrobaie artistic,
seac de orice coninut sufletesc. Pe acetia îi copiem
aci la noi; prin intermediul lor, lum contact cu arta,
aa zis occidental.
Restul e ca adaosul de cicoare la o cafea trezit. Pu
in costum na'onal, o floricic, o cosi, o ulcic, o
hor ... o hor româneasc cu meteug franuzesc.
Pe de alt parte, în Frana republican socialmente
i reacionar în art, un tineret în deplin revolt a
evadat din formula vetustului academism, cutând o
eire, un lumini.
 Manifestele incendiare ale lui Marinetti pe deoparte,
dadaismul lui Tzara, Arp..., cubismul lui Appolinaire,
Braque, Picasso, etc., au fost simultan isbucnirea vie

 condensat a unui popor europenesc, ce se cuta prin
realitatea dubioas a manifestrilor de art servile tre
cutului.

 O generaie eroic din tineretul proaspt s’a asociat
atitudine, revoluionare, ca apoi în linitea laboratoa
relor de curând deschise, s conlucre la marea reform,
prevzut cu mult înainte de „meterul dela Aix“ Ce-
zanne. Expoziia de arte decorative de anul trecut n’a

 fost numai un simplu semn de întrebare. Cci prima
perioad cubist, ascet prin mijloacele ei primare, a
demonstrat existena unui sim comun cu toat mul
 tiplicitatea atâtor sentimente particulare, produs al
unor viei particulare.
Infuzia curentuiui nou, produs al unei spiritualiti

 epocale, s’a transmis prin toate arterele plpânde ale
circuitului spiritual european. Marea lecie optimist a
depit oceanele.

 Noi, — de pe aceste trâmuri, — am luat parte, spec
tatori i militani la coala nou.
Modernismul nostru nu e adaptarea curentului x sau
sau y la noi, ci manifestarea integral a aceluiai spi
rit europenesc pe toat întinderea lui geografico-spi-
ritual.

De aceea modernismul nostru nu e i nu poate fi,
dup cum au aerul s’o cread beii detepi, un sis

 tem mecanic de gimnastic spiritual, împrumutat din
occident i adaptat la noi. Nucleele moderniste în
plin cretere, reprezint de aceea isbucnirile vulca

 nice ale spiritualitii europene, aceea ca esen pe
toat întinderea ei, ce se manifest aici ca i aiurea,
 biruind date psihologice i climaterice, socotite pân
acum inalterabile.

Modernismul românesc se integreaz peisagiului spi
 ritual european, aa cum o certific cazul Brâncui.
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