
DEMONSTRAIA PLASTICA INTERNA
IONALA A „CONTIMPORANULUI"

Apariiile naturei: — o reprezentare a noas

tr în afar.
In marginea diverselor sensibiliti — natura

— apariie continuu diferit spiritual.
Echivalena mijloacelor noastre de percepere

— egaleaz cunoaterea în timp, într’un fel, a
iMinune i.

Posibil: controlul i comparaia periodic.
Arta timpului de fa, — limb diplomatic

 a sforrilor comune.

Creaia plastica (nu în marginile exactitei
psfejudO'-materiale), vibrare creatoare din sensi
bilitatea nou.

Existena observatorului, în cadrul operei de
art, se afirm numai când sensibilitatea lui
devine vas comunicant cu a creatorului.

Tabloul-apariie, — exprimarea ritmic a u-
nui material de culoare.

Cpeaia, — imaterial de culoare — rezultat

din spiritualizare.
Legile colaboratoare, legi universale ale crea-

iunei, dictate de tiina timpului, vecinie în)
înprosptare.

tiina, vehicul la îndemâna oricui.
Spiritualismul neexplicabil, arta neexplica -

bil.

tiina legilor picturale, cale deschis spre'
cunoatere.

Sfrâmturile unei ideologii estetice proVoc-
toare de desagregare:

Revolt, produs al unei sensibiliti „en quete
de creation”: cubismul, micare de reform, la
borator.

Urmare: puternic purgativ, dadaismu[, nega
ie absolut, fr tendine creatoare.

Rezistena cubismului, convalescen, jaloane
de direcie.

Etern chirurg, dadaismul.
Micarea de azi, elaborare comun, în situa

ia europeneasc, cu reprezentani la noi în ju
rul „Contimporanului”.

Contactul cu publicul, în disproporia mijloa
celor lui, cu timpul.

Expoziia organizat de noi pentru luna De
cembrie,

1) fr bunvoina pecuniar a nici unui
mecena,

2) fp liste de subscripii,
3) frf a tap fondul ministerului artelor,

conform tradiiei,
ci o demonstraie a micrei comune i simul

tane, dela noi i din celelalte ri ale patriei euA
ro pene.

M. H. MAXY,

LA MARGINEA ORAULUI
Scheletul din rchita rcoroas
-1 leagn vântul clnnind dinii
Prietene, vântul îi fluer în oase
Melodii curioase, sbârnâie frânghia

In inim în umbra plângtoare
Noaptea fug lupii de tine, se adun fluturii
i intr în cutia ochilor car-într’o floare,
Noaptea se rupe în jurul tu ca vulturii. •

Coardele inimii dac mai vibreaz
Sunt arcuul de vioar:
Caii necheaz, în pajitea morilor de vânt,
în opteaz,
Mieii se sting ca îngerii de paz...

Din ospiciu ipetele nvlesc
ca erpii domesticii din lada de menajerie,
In vatra sufletului rcorit te-am îmblânzit. ’

Eti alb ca linitea unui oim împrtesc.

— Vrei s m f rngi în colonad sfânt
S m creti în trandafir de iarn
S m simi în rugciune, stânc.
In nopi de Var grdini simpl...

Te-am adormit în perne de lebd
Pe lacul mângâerilor mele
Am asvârlit scheletul plpând cu miros de livad
Te-am adormit ca lumina florilor din ulcele.

TRISTAN TZARA

GAM
Lui Tamns Aladar

Oglinda bea din evi culori
Jar glasuri vechi îi pierd frunzele
Amurgul împletete pantofi de beteal
Ppuile Îi in râsurletul —
Turme în pinjeni de fluier
Un oier prin colbul veacurilor.

In suflet de sâmbta morilor
trec sunetele între lumânri

soarele se sbate ca un bocet

 gem în porumbar prevestirile.

Si s’au închis cercei viermii de mtasi

Pendula numr vmii galbeni feri
Ochii fac o grdin vânat .

morile de vânt sunt florile.

1920. I. VINEA.


