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temu, tum oklaskiwa nietylko muzyk futurystów Pratella, Mortari, Nussio,
ale, rzecz bardziej zastanawiajca, trzy sztuki mistrza Ant. Russolo na piew,
fortepian i trzy „intonarumori".

Inton&amp;rumori, wynalezione przez Luigi Russolo i zbudowane przez
niego wspólnie z Ugo Piattim, oklaskiwana byy przez muzyków i krytyk
w Teatrze des Champs Elysees w Paryu (3 koncerty w czerwcu 1921 r.).

„Jakime bdem byoby, naprawd—jak to zrobili niektórzy a priori—
wyczy z muzyki intonarumori futurystyczne! Jestem pewien, e instru
menty te bd miay powan rol do spenienia w orkiestrze nowoczesnej,
której skad nie jest przecie napewno ostateczny. W XVII wieku, ile no
wych instrumentów stworzono, które przy swojem pojawieniu si, wywo
yway oburzenie!

Zrozumia to Maurycy Kavel, który prosi o zademonstrowanie sobie
niektórych z tych instrumentów, i wyrazi ch uycia ich w jednej ze
swoich przyszych oper“. Montboran (Comoedia, Pary, 19 czerwca 1921).

„Teoretycznie, rónica midzy szmerem a dwikiem jest nastpujca:
 dwik jest rytmiczn wibracj elastycznego ciaa; waciwoci jego jest,
i cay czas jest jednakowy, wibracja jego jest równa i przynosi uchu wci
t sam nut. Struna odpowiedniej dugoci, nacinita, da niezmiennie 435
wibracji na sekund i daje la normalne.

Dotychczas wszystko zdaje si bardzo proste. Ale instrumenty Russolo
nie odpowiadaj tej definicji. Wydaje si naprawd, e kilka z poród nich,
conajmniej, pozwala nam sysze regularne wibracje i prawdziwe dwiki.
A oto, co mówi sam wynalazca. „Na moich intonarumorach mona wyko
nywa melodje djatoniczne i chromatyczne, we wszystkich moliwych to
nacjach i wszystkich rytmach".

Ale w takim razie nie moe ju by mowy o szmerach, ale o praw
dziwych dwikach muzycznych. W rzeczywistoci, p. Russolo wynalaz
nowe dwiki, co przenosi zegadnienie w inny punkt widzenia. Tylko przez
Konwencj, zaliczy to midzy szmery. Wyszed zreszt podobno z empiry-
ki: szmery wspóczesnego ycia w wielkiem miecie, a zadaniem jego byo
uporzdkowa je i wprowadzi do muzyki. W ten sposób udao mu si
stworzy nowe instrumenty orkiestry, które mog si mniej lub wicej po
doba, które mog by nowoci, ale które nie robi rewolucji. S tam
instrumenty, których gos jest tak sodki, e dwik ich trudno uchwyci.
Ale i w tych, nierówno, podstawa szmeru, nie egzystuje. Mogyby one
by uyte w orkiestrze aby wywoa to drenie, które jest podstaw tre-
molanda w pianissimie instrumentów smyczkowych, a które, samo przez si
ledwo dosyszalne, oywia wszelkie muzyczne pejzae".

(1’Opinion, Pary 25 czerwca 1921). Henry Bidon.
W teatrze prozy sukces „Szeciu postaci scenicznych w poszukiwaniu

autora" Pirandella, wskazuje, jak publiczno entuzjastycznie przyjmuje fu
turyzm teatralny w jego agodnych przejawach, a odwraca si coraz bardziej
od teatru passeistycznego, historycznego, psychologicznego i analitycznego.

W roku 1911 Emil Settimelli i ja opracowalimy projekt rewolucji
w teatrze Nasze idee, przeciwstawiajc si cakowicie ideom pannjcym
na wszystkich scenach Woch i Zachodu, dyy do zburzenia wszystkich
kanonów i regu, by osign nareszcie teatr wolny, szeroko otwarty dla
wszystkich swobód umysu.

Ten wanie teatr futurystyczny Settimelli, Cangiulla, Maria Carli, Buz-
zi, Folgore, Pratelli etc., demonstrowany w Paryu, Warszawie, Genewie,
Pradze i we Woszech przez liczne trupy dramatyczne, midzy któremi wy
licz Tumiati, Ninchi, Berti-Masi, Petrolini, Mateldi,— wywoa huragany po
lemik i zaciek opozycj, ale i opanowa zarówno twórców jak mioni
ków. I to nietylko we Woszech, ale i w Niemczech, Francji, Rosji
i Ameryce.

To odnowienie ma miejsce w Teatrze Syntetycznym, zapomoc de
strukcji wszelkiej techniki teatralnej i wszelkiego prawdopodobiestwa.


