
Druk. p.f. LECH“ s. o. o Warszawa, Koszykowa 33.

Linja nowego stylu jest ju wytknita.
Obecny okres jest odkrywczem i stopniowem udoskonalaniem
osignitych poprzednio zdobyczy na drodze systematycznej,

planowej kolektywnej pracy.

POMYSOWO.JASNOPORZDEK

Dom t. j. izolowane od wpywów atmosferycznych miejsce spa
nia, ubierania, jedzenia, pracy i t. d. jest najniezbdniejszem
narzdziem codziennego uytku i podobnie jak inne narzdzia
(np. lokomocji: wagon, auto, samolot; — porozumiewania si: te
lefon, radjofon;—mierzenia czasu: zegarek) winien by wygodny,

praktyczny i elegancki.

Trzem powyszym warunkom bdzie odpowiada taki dom —
w którym: a) pomysowo w wyzyskaniu do maximum miejsca
w rozplanowaniu ubikacyj: mieszkalnych, otworów wentylacyjnych
i doprowadzajcych wiato, oraz arteryj komunikacyjnych, b) ni-
czem niemaskowana konstrukcja, c) obrobienie meterjau —
dadz nierozdzielno wntrza i zewntrznego wygldu budynku.

Jednym z •nieodczonych skadników zarówno wntrza jak i ze
wntrznego wygldu budynku — jest barwa.

Barwa stapia budynek w nierozdzieln cao z otaczajcym go
terenem i atmosfer.

ze wzgldu na miejsce i warunkiUmeblowanie redukuje si
hygieniczne
ciany, stoy, óka, szafy

do minimum: tylko to co niezbdne. Przesuwane
wpuszczane w ciany. Cae wntrze

barwione.

tylitarnych w budownictwie doczamy
które r.a

Do wszystkich wzgldów
jeszcze jeden: uwzgldnienie uczucia radoci ycia
wszystkiem winno wycisn swe pitno: radujce i uprzyjemniajce.

Równowaga midzy logik i uczuciem.

Zamieszczone w niniejszym numerze reprodukcje projektów te

atralnych zostay zakwalifikowane przez komisj kwalifikacyjn
na midzynarodow wystaw w Paryu.

Z powodu nieporozumienia z komitetem organizacyjnym wystawy,
Blok“ uchwali projekty swoje wycofa, wskutek czego polski

dzia teatralny nie bdzie na wystawie w Paryu reprezentowany.
»
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W najbliszych dniach zostanie otwarta w kamienicy Baryczków
wystawa malarstwa woskiego renesansu w reprodukcjach barw

nych i bezbarwnych.
Jest to pierwsza z wystaw powstaego z inicjatywy „Bloku

zeum' Reprodukcyj.
Mu-

BLOK“ na zaproszenie artystów otewskich urzdziaGrupa
w Rydze wystaw, w której wzili udzia: Marja Nicz Borowiakowa,
Katarzyna Kobro, Karol Kryski, Aleksander Rafaowski, Henryk

Staewski i Wadysaw Strzemiski.

Szereg artykuów teoretycznych na podstawie prac Rafaowskie-
go, Staewskiego, Strzemiskiego, analizy poszczególnych wy
stawców, jak: Nicz-Borowiakowej i innych byy wyrazem gbo

kiego zainteresowania krytyki miejscowej i zagranicznej.

Caa prasa otewska wita wystaw, jako doniosy fakt w kultu-
ralnem zblieniu obydwu narodów.

Po raz pierwszy na midzynarodowej wystawie modernistycznej
Polska bya reprezentowana w Bukareszcie przez czonków „Bloku":

Zarnowerówn i Szczuk.


