
MICAREA ARTISTICA IN
POLONIA

1) Cea mai caracteristic trstur a artei
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poloneze este sensibilitatea ; ei hiperdesvoltat
i lipsa problemelor pur formale.

2) Pentru Polonia antebelic, arta er unicul
azil al spiritului naional. Artistul reînvia tre
cutul: mrire i mizerie; imit arta popular;
crei arta naional.

3) Marile descoperiri ale impresionishiului r
sunar i în Polonia. îndat, îns au degenerat
în naturalism i încpur, pe mâinile sentimen
talilor cuttori ai „frumosului peisaj polonez".

1) Ultimii ani dinainte de rsboiu i scurtul
rstimp dela independen au adus însemnate
schimbri.

2) Totdeodat, în ambele centre intelectuale
poloneze, Cracovia i Varovia, se formeaz gru
prile moderniste numite „formiste”. Formitii
din Cracovia, mai radicali, reprezint futurismul
i expresionismul, iar cei din Warovia s’au o-
prit la formula cubism-expresionism.

3) Pân în 1920, formitii desvolt o activi
tate foarte vie i, în 'graba ei, febril: ediii
noui, conferine, expoziii. Societatea reacio
neaz în feluri deosebite: ostilitate, indiferen,
bunvoin... Apoi, nouile postulate sfâresc
prin a se contopi în sufletul masselor, se aco
modeaz gustului popular.

1) Dela 1920 micarea slbete. Se ivesc
nouile curente: întoarcerea la clasicism. For

mitii pierd terenul. Exodul începe: muli, ne-
putând trai în atmosfera ostil, emigreaz. Vai,
soarta de totdeauna a artistului polonez este de
a gsi des voi tarea i succesul departe de patrie.
In Polonia nu e loc pentru dânii. Se întâmpl
azi acela lucru chiar cu acei cari au gsit glo
rie i rsunet în toat Europa: K. Malevicz.
(Ministerul Cultelor n’a consimit întoarcerii lui
în Polonia). Marcussis, Halicka, Lypschitz, Iviss-
ling, etc. Ceilali se confund în mulimea a-
depilor clasicismului, cezanis'mului, impresio
nismului moderat în grupul „Rythm”. Dup

 1922 tablourile i sculpturile formitilor sunt
cu totul rare în expoziiile Waroviene. Mica
rea formist, cu toate c nu e lipsit ele de
fecte, a dat societii noastre multe inveniuni.
Ei au explicat, în public i pentru prima oar
problemele formale de art.

Defectele lor sunt: o construcie insuficient,
lips de ordine i moderaie, lipsa unui program
clar i hotrît, i prea mult loc sentimentalis
mului. (Ou alte cuvinte, mai degrab, expre
sioniti).

1) Meritul celor dela BLOIv este o definiie
precis i clar, a postulatelor de avantgard.

2) Programul „Blocului” a fost o noutate
pentru societatea polonez. O apariie cu totul
diferit ele tot ce publicul polonez credea c
tie.

3) Dela „Blok” a pornit semnalul: munca
metodic, intelectual, colectib.

4) Am pus în primul plan al preocuprilor
programului nostru indivizibilitatea problemelor
de art i a problemelor sociale. Ne-am mani
festat pentru stânga radical, în micarea so
cial.

1) înc depe vremea formismului, actualii
membrii ai gruprii Blok erau în opoziie, acu-
zându-i pe ceilali de moderaie. In 1923, din
iniiativa Terezei Zarnower i Mieczyslav Szcziu-
ka s’a format grupul ctre care venir în urm
W. Strzeminski i H. Stazewski, etc. S’au or
ganizat expoziii.

2) In 1924, dup iniiativa lui Zarnower, or
ganizm i editm primul ziar.

3) Rezultatele sunt depe acum vdite: pre
tutindeni auzim repetându-se postulatele noastre
i observm la ali,i influenele activitii noa
stre.

1 Varovia, 1924. M. SZCZUKA.


