
STIL MOil: ARHIT6CTURA
Micarea Dada protestase contra neîncetatei

reapariii a neoclasicismului în arhitectur.
Chemarea a pornit dela artiti.
Am lansat primele manifeste în 1915 în cari

proclamam:
1) Colaborarea artelor plastice abstracte cu

arhitectura întinerit (izolarea lor er pricina
neputinei);

2) Contra comerului de art i a expoziii
lor (venalitatea a dat natere indirect însingu
rrii artistului i mizeriei boeme);

3) Contra ramei la tablourile abstracte (ele
nu mai sunt seciuni naturaliste; singur arhi
tectura este cadrul ei);

4) Contra trufiei supraomeneti a artistului
cultivat dela renatere încoace (artistul nou,
este omul ce se întoarce în societate).

Aceste manifeste erau însoite atunci de e-
xemplificri ale colaborrii artelor plastice ab
stracte în arhitectur. Mai târziu, grupul ar
titilor radicali (Arp, Eggeling, Richter i Ian-
cu) ceream chiar anonimatul operei de art.

Ideea a fecundat, cci scurt timp dup aceea
am vzut trei minuni: Expoziia arhitecilor in
dependeni revoluionari din Berlin; apoi pri

 mul ora cubist („Magdeburg” prin sforrile
uriae ale arhitectului Taut) i în urm coala
artelor abstracte aplicate în arhitectur, din
Weimar (Bauhaus).

Din 1917, remarcm o influen american
(vezi F. L. Wright, Chicago) la tinerii arhi
teci olandeji. Acest orizontalism simplificator
,e într’adevr în spiritul nou. Dar a ne opri aci
înseamn prea puin, in locul „vcrticalismului”
 german de altdat, n’am intronat decât un co
respondent. In art, orice preferin preconce
put de form, de material, este o impuritate.
Ea slbete adevratele mijloace abstracte de
expresiune.

Aiurea se erijeaz în principii de art, nou,
simple consideraiuni teclmice. O naiv pasiune
pentru main, o pueril admiraie pentru in
ginerul ei. Simim în aceast atitudine mai mult
 diletantism decât ptrundere i creaie. A spune
c o cas nou nu mai trebuie s aib acoperi,
nici jghiaburi, este mai naiv chiar decât a a-
firmâ c cei moderni nu mai cldesc decât în
cristal sau beton armat. i în beton se poate
turn romantism, iar fonta poate lu formele
Renaterii. Nici automobilul, nici oelul, nici
piatra, nici zgârie-nourii, nici cristalul, nici ma
inile nu ne vor înv stilul nou. Materialele

 acestea condiioneaz câteodat un aspect. Ar
hitectul îns, trebuie s le utilizeze ca o for
mul : s le mânuiasc, s le înving. Arta,
prin mijloacele ei, dematerializeaz materialul.

Aceste mijloace sunt pure abstraciuni; volum,
culoare, numr, suprafa, greutate, linie, etc.

Stilul nou este în noi i nici decum în mate
riale, oricât de noi ar fi ele.

M. IANCU

IDIL
E cald
i lacul pare o hart de noroi...
E harta unei ri dup rsb.bi
In care — desgustat de-a tata murdrie —

S’a sinucis i ultimul broscoi
Ca un colar cu „nota 3” la Geografie...

Pe malul lacului,
Un bou,
O vac,
Un viel
i-im taur,
Recit poezia din colile primare
„Viitor de aur
„ara noastr, are !...”

Iar pe oseaua comunal,
Cârciuma rul,
învtorul,
Popa
i primarul —
Cei mai de seam gospodari din sat,
Se ceart pentru locul vacant de deputat.

ION MINULESCU

TINICHIGIUL
Un somnambul sui generis': îi drege urma

pailor cu un ciocan.
M’a trezit în zori pe când schimb postul cu

bufnia dela biseric.
Sânt sigur c bate în netire.
Dac priveti bine ce face, constai c acope

riul e în cea mai bun stare.
Dar e surd din natere i nu-1 poi convinge.
S’a nscut în colul atelierului, în timpul unei

lovituri de ciocan.
In fond e mai mult srac decât surd.
Are geniu, cci se pricepe la toate.
Cârpete zidul cu tabl.
Ii spune c’a îndreptat coul.
Astup gurile provizoriu.
Toarn i cauciuc.
Artistic vorbind, are numai cultul ruginei.
De aceea i dispreuiete bile de porelan

i sobele de tuciu.
 - O cas care n’are nevoie de tinichigiu, are a-

coperisul în bun stare.
I. G. COSTIN


