
rece, academic i prea flu în hotarele formelor de granit.
O coal sistematizatoare, din care D-ra Andreescu ar ei
cu voioie, dac am voi s lum în serios, pastelurile din
urm.
D-ra Elena Popea dimpotriv, ager, cu erpuiri nervoase
de pensul, schieaz adesea înfiri demne de un spi
rit pur... impresionist!! O avalan de senzaii, mrturisite
prin trucurile toturor tehnicelor, fr vre-o balansare, priel
nic unei hotrâri. E mult licoare femenin peste un tem
perament ameit de nesigurana unei atitudini. De altfel
cutezane revoluionare cu mnui de „suede“. Ne gândim
la personalitatea precis a Mriei Laurencin, la Gontcha-
ronva, la Extera!!...

ggj Kunstismen de El, Lissitzky i Hans Arp (Verlag Eu
gen Rentsch, Zurich.
Autorii sunt cunoscui:
EL. LISSITZKY, pictor de o masivitate caracteristic rusea
sc, creatorul i teoreticianul „PROUN“-ului, i vigurosul
arhitect — din nenorocire pe hârtie înc — al Teatrului Me

canic din Moscova ;
i HANS ARP, celebra personalitate-enigm, muli victorios
poet i pictor, unul din iniiatorii, alturi de Tistan Tzara,
Hans Richter i Wiking EggeliDg, ai micrii „DADA 1" i,
mai târziu, al reaciunii artitilor radicali. — superiventiv i
pionier, revendicat de toate curentele moderne, dela tine
reea etern a dadaitilor i pân la incontiena viril a

suprarealitilor.
Din shake-hands-ul transcontinental al acestora, fulger i
chery-brandys o monet în valut superlativ a intrat în
cursul pieelor obinuite, cum un pieton de oel întro mul

ime.
kunstismen = art-- isme; tratat metodic de aventuri este
tice ; atlas de geografie cerebral: biografia expresiv i
acid a tuturor preocuprilor artistice din ultimul deceniu.
 O antologie plastic la care au colaborat 15 isme, 13 ri
(între cari — dup clasificarea autorilor — i România prin

Artur Segal), i 60 de artiti.
Totui, rsfoind paginele aceste atât de american bogate
în imagini incandescente, sugestii explozive, viziuni i amin
 tiri eroice, dup ce ochiul avid cercettor a fost fcu# pri
zonier pentru ore îndelungi i inteligena multipl sfâiat
de avalana ingenu a surprizelor, — spiritul rece, care în
totdeauna impune concluzii critice în afara semicercului en-
tusiasmului, constat absena total a unei directive impri

 mat de compilatori. Rolul lor a fost complect nul. Au fost
obiectivi. N’au avut nici un plan; n’au lucrat dup nici o
metod. Fiecare coal ettetic o gsim rezumat în câteva
larg cuprinztoare cuvinte, de ctre cei mai autorizai re

prezentani ai ei, i apoi un numr de cliee hotrâtoare
ilustreaz textul scris în trei limbi (germana, franceza i
engleza).
Un baedeker precis i limpede care s conduc sigur pe-
cltori în inutul artei de dup 1914.
Un crez mai adânc, îns, o semnificaie mai ampl se ofer
investigaiei noastre, târziu, mai târziu, degajându-se cu pr
fii concis i metalic din domeniul strbtut.
Autorii nu extrag nici o concluzie. Noi, dimpotriv, suntem
în drept s’o facem.
Film abstract, Constructivism, Verisin, Proun, Compresio-
nism, Mertz, Neo-Plasticism, Purism, Dada, Simultaneism,
Suprematism, Metafizicieni. Abstracionim, Cubism, Futu
rism, Expresionism.
Enumerarea, incomplect, a fost oprit de autori în 1924.
Am putea-o continua ; dar n o credem necesar. Publicul,
firesc obtuz i refractar, e uluit. Artitii, mai fecunzi ca nici
odat.
Concluzia, îns, e alta.
Una din legile cele mai cunoscute ale sensibilitii contim
porane e de a-i descoperi faculti inedite, noi puncte de
vedere i sisteme de interpretare. Pân acum câtâva vre
me, fiecare din aceste rezultate, când treceau în emisfera
artei, cpta un nume specific i adequat, cum pe un tran
satlantic, spre America de sud, un voiajor în noaptea tra
versrii equatorului.
Folosul era dublu: o îmbogire subit a dicionarelor prin
introducerea unor cuvinte neprevzute i o cât mai am
nunit explorare i exploatare a posibilitilor de crea-
iune.
Defectul nu-1 putem vedea decât astzi. Era pulverizarea
inutil a individualitilor -cari cutau s se realizeze în
întregime; introducerea perimat i tardiv a unor noi pre
judeci estetice, pe terenul atât de independent al liberei
arte moderne; valorificarea i hipertrofiarea fr sens a re
giunilor din Nord sau Est, în detrimentul, neobservat la
început, al celor din Sud sau Vest.
Actualmente, când, virili i decii, ne îndreptm spre munca
integral, colectiv, sintetic; când particularul vestejete
ca o igar uitat în buzunarul generalului; când, pentru
un scop unic, punem la contribuie toate forele noastre
simultan, nu în rate ca pân eri; — vechile sisteme, eti
chete i formule trebue s dispar. (Ca practic — nu ca
valoare în sine).
Sub acest raport, „Kunstismen 4" e un manual excelent i cu

resurse nesfârite.
Noi l’am fi decorat, îns, cu titlul: INTEGRAL.

R. C.


