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MANIFEST ACTIVIST CTRE TINERIME

Jos Arta

cci s’a prostituat!

Poezia nu e decât uu teasc de stors glanda lacrimal a fetelor de orice vârst;

Teatrul, o reet pentru melancolia negustorilor de conserve;

Literatura, un clistir rsuflat;

Dramaturgia, un borcan de fetui fardai;

Pictura, un scutec al naturii, întins în saloanele de plasare;

Muzica, uit mijloc de locomoiune în cer;

Sculptura, tiina pipirilor dorsale:
Architectura, o antrepriz de mausoleuri înzorzonate;

Politica, îndeletnicirea cioclilor i a samsarilor

 Luna, o fereastr de bordel la care bat întreinuii banalului i poposesc plpânzii din furgoanele artei.

VREM

minunea cuvântului nou i plin în sine; expresia plastic, strict i rapid a aparatelor Morse.

DECI ; ,

hidâriea romanului epopee i a romanului psihologic

anecdota i nuvela sentimental, realismul, exotismul, romanescul, s rmân obiectul reporterilor iscusii
(Un bun reportaj cotidian înlocuete azi orice lung roman de aventuri sau de analiz)

Vrem teatrul de pur emotivitate, teatrul ca existen nou, desbrat de clieiele terse ale vieii burgheze
de obsesia înelesurilor i a orientrilor. &gt;

Vrem artele plastice, libere de sentimentalism, de literatur i anecdot, expresie a formelor i a culorilor

pure în raport cu ele înile.

(Un aparat fotografic perfecionat înlocuete pictura de pân acum i sensibilitatea artitilor naturaliti)
 Vrem stârpirea individualismului ca scop, pentru a tinde la arta integral, pecete a marilor epoci (elenism)

\

românism, goticism, bizantinizm, etc.) — i simplificarea procedeelor pân la economia formelor primitive (toate

artele populare, olria i esturile româneti, etc.)

 România se construete azi.

In ciuda partidelor buimcite ptrundem în marea faz activist industrial.

Oraele noastre, drumurile, podurile, uzinele ce se vor face, spiritul, ritmul i stilul ce vor decurge, nu

pot fi falificate de bizantinizm, ludovicism, copleite de anahronisme.
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S stârpim prin fora desgustului propagat, stafiile cari tremur de lumin.

S ne ucidem morii !
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