
„I’N-T'E'G-R‘A-L &lt;(
REVIST DE SINTEZ MODERN
ORGAN AL MICREI MODERNE DIN AR l STRINTATE

Redacia Bucureti : M. H. Maxy, Calea Victoriei 79, Et. 1
Redacia Paris: B. Fondane, Ilarie Voronca, Rue Mqnge 17.
Redacia Italia: M. Cosjia. Piazza d’Italia 2, Payia

Colaboratori permaneni: F. Brunea, Victor Brauner, Iqn Clugru, M. Cosma, Irina Codreanu, B. Florian,
B. Fondane, M. H. Maxy, Corneliu Mihilescu, tefan Roll, Ilarîe Voronca, Tristan Tzara, A. L. Zissu

UT • O • T

14

i „Expoziia Academiei Artelor Decorative" str.
Câmpineanu 17. Et. I,
„Expoziia Academiei Artelor Decorative" reprezint pen
tru publicul spectator, manifestarea destul de precizat a
activitii d-lor A. Vespremie i Fischer—Galai, furitorii
academiei de învmânt decorativ.
coala care a fost pornit s prezinte rezultatele de azi,
funcioneaz continuu prin clasele sale populate cu elevi,
prin atelierele sale lucrtoare. Producia e destul de spor
nic i diferit. Calitatea obiectului reese din rsful teh-
nicei artisanului model.
E cel mai mare câtig ce s’a dobândit; e meritul d’întâiu
al d-lui Vespremie.
Dar dac tehnica s’a ridicat la o altitudine ce adeseori e

suficient, stilul tuturor obiectelor e mult prea divers, ca s
fie reprezentativ. Prin programul aprioric, ofertanii bunu
lui decorativ, se iluzionau asupra unui stil ce se va isbândi

dintr’o conlucrare cu publicul contribuabil i jertfa adus
pentru primul contact s’a prezentat diferit. Seleciunea s’a
produs în folosul unui mijloc colorat totui cu preteniuni.
E tragedia plebiscitului.
S’a dovedit cu aceast ocaziune nevoia unei instituiuni ga
rante pentru toate stilurile puse în circulaie, din nevoile
publice.
Dac indicaiunile impuse dintr’o anumit lips de sim
decorativ, al unei clientele ru învat, ru instrunit, vor

 determina în conductorii Academiei o atitudine corespun-
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ztoare, atunci atmosfera expoziiei va deveni... obiectiv.
In consecin, presupunând c învmântul decorativ s’ar
bizui numai pe noiunile seci ale meteugului tehnic ex
perimentat pe agreabilul decorativ al tuturor stilurilor po
sibile, ar rmâne ca rolul „Academiei Artelor Decorative"
s se reduc la un sistem de pastiare tehnic, la o anchi
lozare spiritual i estetic. E nevoe deci, s se cunoasc
cât de mare poate fi influena strzii, i cât de tenace se
poate menine o credin, atunci când exist.
Dei printre profesorii Academiei, slsluete un arhitect
modernist, rolul su a fost limitat la o clas de desen i
pictur liber, fr alte rezonane asupra atelierelor.
Constructivismul, sau mai bine zis estetica constructorului
nou, manifestat curent în periodicele moderne, i exempli
ficat totui prin colaborarea noastr la expoziia menio
nat, e doar avertismentul platonic al unui crez ce a deter
minat aiurea revizuirea atâtor valori.
Este tot ce am avut de spus asupra iniiativei cele d’întâi
micri de art decorativ. m. h. m.

Uf In anii de lapte i miere de dup rsboi, nevoile deco-
raiunii interioare au silit pe ceteanul nostru s capete (
gustul picturii similare timpului mnos. Creterea ca numr
a pletorii de transformatori de culori în „artistic" a dove
dit comercial existena unor lcauri cu produciuni perio
dice de art.
Prea pân la un moment, c un concubinaj etern se va

înfiripa între adaptaii aspiraiilor imuabile ale noului lirism
pictural i productorii înzestrai cu har de sus.
O simpl deviare a nevrozei financiare, a slbit âânele
amorului de baz, i cârdia, lipsit în equilibru de c
priorii de odinioar se lichideaz.
Instituiunile ce au patronat rendezvuurile, gem de liber
tate i de spaiu.
Totui pe alocuri se mai încumet un nume, s consfineze
necazul unei luni, tragedia unei viei.
i’n aceast situaie, se deschid dou sli noi de pictur,
sub auspiciile a doi cunoscui critici de art. Amândoi ho
trâi s reprezinte pe ecranul lunar al slilor respective,
tot ce arta noastr are mai de seam dup priceperea..,,
d-lor.
E un început de selecionare! e un început de constrân
gere. E o oper de sistematizare, pentru care nu’i trebue
decât o voin de arhivar, un gust al tu plus a tot ascul
tarea patetic a aproapelui cumprtor. E tot ceeace do
rim, criticilor activai de nevoile artistului selecionat, în
epoca de dogm a falimentului economic.

H§ Printre rsfaii toamnei picturale, am întrezrit în mod
special dou pictorie.
Amândou echilibrate la un nivel — cu gravitatea la o pe

riferie a revoluiei cubiste.
D-ra Andreescu, (Sala Mozart), puin matur în mijloace,
se întreine cu uurin din spiritul i tehnica lui Andrâ
Lothe, a crui elev se dovedete.
Aceeai lumin sfrticând planurile, aceeai împetrire de
 forme care tae posibilul oricrei elansri. Culoarea local


