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CZY SZTUKA DEKORACYJNA?

Pierwotny instynkt sztuki wyciska pitno na kadym wytworze pracy ludzkiej, sucym do codziennego uytku.
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Kady wytwórca, poczwszy od pierwotnego czowieka, stara si nadawa pikn form wytwarzanym przez siebie
przedmiotom
estetyczne zadowolenie.

Nadmierne estetyzowanie przedmiotu codziennego uytku doprowadza do dekoracyjnej zdobniczoci, z zatraceniem waci
wego przeznaczenia przedmiotu.

odbiorca za wybiera zawsze taki przedmiot, który, poza stron praktyczn, bdzie mu dawa
—X ..

Kady wytwór, majcy praktyczne zastosowanie, pomimo pawnych aialogji z ksztatami spotykanemi w naturze (np. ptak-
aeroplan, ryba motek, i t. d.) przez sw specjaln celowo upraszcza si geometryzuje.ódka, rka

Kady przedmiot uytkowny jest cile zwizany ze swem przeznaczeniem i nonsensem jest ozdabianie go ksztatami
organicznie z nim niezwizanemi.

 Jest rzecz powszechnie wiadom i zrozumia, e aeroplanu nie mona zdobi naksztat jego pierwowzoru — ptaka.
Nie zachodzi adna bowiem potrzeba naladowania mechanicznych czci ciaa ptaka, jego upierzenia (które^np. ma
inne przeznaczenie—ochronne, wabik erotyczny, etc.).
Podobne nonsensy szmugluje si jednak w t. z w. sztuce

n: widzimy np. stylizacje rolinne i
i co gorsza uwaa si to za rzecz artystycz-dekoracyjnej

zwierzce na geometrycznych ksztatach naczy stoowych.

Jedyne racjonalne twierdzenie
Nie zdobienie lecz forma wynikajca z funkcji przedmiotu.
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Zbliajca si wystawa sztuki dekoracyjnej w Paryu, ju w samym tytule zawiera faszywe zaoenie, gdy, nie
sztuka dekoracyjna, lecz twórczo utylitarna winna by zadaniem wystawy.
Organizatorowie za dziau polskiego i artyci „po swojemu 14 zrozumieli cele tej wystawy. Urzdowe jej haso: sztuka
wspóczesna bez folkloru ludowego — zostao pominite i wanie dzia polski, zosta zorganizowany (z maemi wyjt
kami) pod hasem „ludowoci 44 . Skada si na to wiele przyczyn: w pierwszym jednak rzdzie naley postawi:
I) — brak cisego kontaktu z ogólno-europejskim ruchem w sztuce; 2) — nieuwiadomienie sobie u artystów polskich

3) „robienie 1 * sztuki narodowej.
sztuce rónych ludów, wypywajce z róriicy temperamentu, stop

lecz szukanie gruntu dla narodowej sztuki u ludu — doprowadza do przejmowania form jego
niewspómiernych i obcych potrzebom czowieka stojcego na

potrzeb jakie wysuwa ycie wspóczesne;
przeczymy e musz zachodzi rónice w

nia kultury, i t.
 sztuki, wynikej z odmiennych potrzeb i warunków,
wyszym szczeblu cywilizacyjnym.
Charakterystyczn cech wikszoci polskich architektów jest pogo za folklorem. Przejmuj w celach zdobniczych
formy konstrukcyjne dawnego ludowego i szlacheckiego budownictwa bez wzgldu na rónice materjau budowla
nego i na zasadnicz zmian, jakiej dokonao wspóczesne budownictwo w zadaniach domu mieszkalnego i budowy

 miast. Doda naley, e „polsko 44 tych wzorów jest mocno wtpliwa, szczególniej w budownictwie dworków
szlacheckich.
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Zapatrzenie si na „ludowo" moe doprowadzi do takich absurdów, jak zdobienie polskich lokomotyw np. moty
wami owickiemi (!).
Równie zachwyt nad „bezporednioci 44 , która ma cechowa sztuk ludow, jest mocno przesadzony i jednostronny.
Czy bezporednio w stosunku do wytwarzanego przedmiotu ma bardziej przejawia si w glinianym garnku, ule
pionym i wymalowanym przez ludowego artyst, anieli w wannie (sprzcie obcym zreszt polskiemu ludowi), wy
godnej, eleganckiej, dostosowanej doskonale do procesu omywania caego ciaa
cywilizowanego czowieka? ,

Polska reprezentacja na wystawie paryskiej nie bdzie miaa charakteru wspóczesnego.
Wychodzc wycznie z „ludowoci", nie opiera si na wielkim rozwoju techniczno-cywilizacyjnym, nie uwzgldnia caego
szeregu najaktualniejszych dziedzin ycia:

lecz powstaej jako wynik potrzeb

Gdzie s mody?
Gdzie kino?
Gdzie reklama?

Gdzie technika i przemys?
Sztuka utylitarna, zwizana z codziennemi potrzebami ycia podlega cigemu doskona-
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leniu si (jak i technika)
w m y  I

WCZORAJSZA RZECZ JEST GORSZA OD DZISIEJSZEJ.


