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REVISTA „PUNCT".

In primul numr al acestei reviste de art nou, n'atn scris,
dup obiceiul pmântului, un cuvânt introductiv sau explicativ.
Forma i tendina ei au fost destul de clare pentru a nu nece
sita o prefa îmbâcsit de tot felul de teorii i promisiuni. Am
rupt orice legtur cu arta trecututui, cci secolul nostru de
emoii puternice i fulgertoare are nevoe de forme noi pentru
manifestrile lui de art. Nu putem continua a furi opera de
art dup reetele i technicile vechi, s zicem mai bine învechite,
cci majoritatea aa ziilor paseiti, nu sunt decât mediocri foto
grafi ai premergtorilor lor geniali. Pentru a distruge aceast
plag a diferitelor arte, nu putem decât uza de mijloacele cele
mai violente pentru a spa o prpastie cât mai adânc între operile
artitilor constructiviti i operile degenerate ale artitilor sterpi,
cari se sbat în propriul lor glod, fcând semne desperate, stupide,
comice, pe care Ie numesc senzaii vizibile de art. Trebue s
distrugem, cu riscul violenelor i exageraiunilor inerente unei revo
luii,—fie ea i în art—toate creaiile submediocre fie în pictur,
fie în literatur, fie în sculptur i muzic. Trebue s sdim în
privirile speriate, revoltate, ale publicului, plcerea contemplrii
a formelor noi de art. Trebue s facem, încetul cu încetul, ca
iubitorii de art s huiduiasc, din proprie iniiativ pe toi foto
grafii, pe toi iniiatorii, pe toi impotenii artei paseiste. (Am
întrebuinat poate greit cuvântul de „art“, în ultima parte a
frazei alturate, cci: fotografia, plagiatul, imitaia, nu sunt specii
de art).

ara noastr din diferite cauze nenorocite n’a putut avea o
art proprie, original. In pictur, în literatur, în muzic, artitii
notri au fost influenai de diferite elemente strine. Invaziile
barbarilor, ocupaiunile strine, revoluia dela 1848, au distrus în
mare parte, germenii din sufletele celor câiva alei. Unii au putut
cu toate acestea, supravieui puin i astfel avem i noi câteva
încercri de art.

Astzi, îns, când situaia noastr, a Românilor, este cu totul
alta, numai putem tolera astfel de imitaii în domeniul artelor.
Printr’o munc grea i îndelung, vom distruge toi viermii infectai
i descompui, cari sug i murdresc arta noastr. Vor dispare
muli dintre acei, cari se bucur, astzi înc, de admiraia unor
elevi de coal, de aplauzele unor buctrese, de articolele unor
scribi necinstii i incompeteni. Trebue s dispar, în fine, autorii
dramatici de felul lui Camil Petrescu, lui A de Hertz, etc. mai
sunt muli, trebue s dispar autorii de romane ca d-na Lucia
Mantu, Brtescu-Voineti i poeii coalei poporaniste, naionaliste,
etc. Trebue s dispar tot ansamblul pictorilor notri academici.
Epoca lor a trecut. Fotografia a fcut progrese uimitoare.

Vrem art nou într’o ar liber i nou. Noi nu avem nici
pretextul tradiiunii în art, încât ne este mult mai uor ca altor
popoare, s apucm pe drumul acesta necunoscut al formelor noi.
Celor slabi i învechii în veminte, le zicem tare: Vae-Victis!


