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KILOMETRA 3
Nowe kierunki w sztuce cechowaa, zwaszcza w pierw

szych latach ich dziaalnoci, gwatowna reakcja przeciw
tradycji. Z tego wzgldu sdzi si nieraz, e neguj one
przeszo w caej rozcigoci, nie uznajc adnych dzie
sztuki wniesionych przez epoki poprzednie. Zbytecznem
byoby uzasadnia, e rzecz ma si przeciwnie. Pakt, e
dzi tak malowa czy pisa nie mona, nie znaczy, e, sto
czy dwiecie lat temu, byo to równie niedopuszczalne. W
 sztuce epok minionych znajduje si wiele dzie wartocio
wych, których walory take teraz si uznaje. Nowa Sztuka
nie jest tylko burzeniem tradycji — jest czem wicej. Jest
tworzeniem i obecnie take ustalaniem nowych wartoci,
których zacztki znajduj si w dawnej sztuce. Malarstwo
kubistyczne siga swemi korzeniami a do Cézanne’a, a
nowa poezja znalaza swych prekursorów w Rimbaudzie
czy Whitmanie. Nowa Sztuka jest wic w znacznej mierze
 take wynikiem ewolucji, której podlegao malarstwo i
poezja. Jest to prawdziwem zarówno w stosunku do daw
nej sztuki, jak i do dziejów nowych kierunków razem wzi
tych, a nawet do kadego z osobna. Nowe prdy w sztuce

podlegay bowiem równie ewolucji i bez trudu monaby
n. p. ustali linj rozwojow nowego malarstwa w stosunku

i poprzez róne «izmy».

DEFORMACJA
%

Olbrzymia ilo kierunków, które pojawiy si w plastyce
i w literaturze pocztku XX w., zdaje si wskazywa
na to, e nie mamy tu do czynienia tylko z reakcj jednego

prdu przeciw drugiemu, ale e znajdujemy si w obliczu
przemian natury zasadniczej. Agonja post-realistycznego i
post-impresjonistycznego malarstwa, której wiadkami te
raz jestemy, oraz ogromne bogactwo kierunków awan

gardy, wiadcz, i drog ewolucyjn dokonywa si obe
cnie ustalanie pewnych nowych wartoci- Sztuka grecka
która bya dotychczas nieosigalnym ideaem w dziedzinie
plastyki, zaczyna coraz bardziej traci grunt pod nogami.
Jeli chodzi o wzory to szuka si ich dzi gdzieindziej. No
wa Sztuka zrewelowaa pikno rzeby murzyskiej, ludów
Oceanji i afrykaskich, oraz zwrócia baczn uwag na
twórczo dawnych Azteków, na sztuk asyryjsk i egip
sk. Kino podwayo do reszty idea greckiej piknoci.

Byoby dzi wywaaniem otwartych drzwi twierdzi, e,
 przy obecnem udoskonaleniu aparatu fotograficznego i
barwnych zdjciach, kopjowanie natury okazao si rod
kiem zupenie nieartystycznym i, tern bardziej, niegodnem
by celem prawdziwego (a nawet nieprawdziwego) arty

 sty. Aparat fotograficzny jest nieosigalnym ideaem, jeli
chodzi o wierno i podobiestwo do odtwarzanego przed
miotu. Std wiec dzi stao si to ju atwo zrozumiaem,
e wartoci dawnego malarstwa polegay nie na doskona-
 em kopjowaniu otaczajcej przyrody, ale wrcz przeciw
nie: znajdoway si one w tern co je od niej róni. Istot
dawnego malarstwa byy wic nie wierno i podobie-

stwo do malowanego przedmiotu, ale wydobycie jego isto
ty zapomoc rodków plastycznych. Te walory znajdujemy
wanie w wietnych pótnach Odrodzenia czy Baroku.

Okres, który cechuje pierwsze poczynania idce w kie
runku Nowej Sztuki rozpocz si z chwil, gdy uwiado
miono sobie zupenie wyranie to, (co dawniej jedynie in
tuicyjnie wyczuwano), e walory malarskie tkwi raczej
W rónicach od malowanego przedmiotu, ni W podobie
stwach. Starano si wic o wydobycie wartoci plastycz
nych przez celowe znieksztacanie przedmiotu- Wzorów do
tego dostarczyy sztuka prymitywna (murzyska, Azteków)
i wschodnia. Nawizano do Cézanne’a jako do prekur
sora. Deformowano wic dla celów artystycznych starajc
si o podkrelenie walorów malarskich dziea. Cechuje to
pewne stadja kubizmu, a przedewszystkiem ekspresjonizm i
wikszo dzie malarstwa post-kubistycznego. Dadaizm
równie opiera si w znacznej mierze na deformacji, któr
usiowa doprowadzi do absurdu. To malarstwo deforma-
cyjne, które nieraz osigao granice groteski, stanowio naj
istotniejsz cech wielu wspóczesnych kierunków. Dziki
temu, i przez deformacj mona byo osign mnóstwo
kombinacyj, malarstwo deformacyjne wyprodukowao ol
brzymi ilo form, których zadziwiajce bogactwo prze
uwa po dzi dzie wielu malarzy.

W malarstwie deformacyjnem naleaoby zaznaczy na
stpujce etapy:

Impresjonizm —rozszczepienie promienia sonecznego,
deformacja barwy. Wbrew pozorom impresjonizmu mia
koloryt nienaturalistyczny, który najzupeniej faszywie usi
owano tumaczy istnieniem w przyrodzie.

Cézanne i naladowcy — pierwsze, mielsze próby de

formacji objtoci i perspektywy.
Kubizm — miae zdeformowanie objtoci.

Ekspresjonizm — deformowanie linji i barwy.
Malarstwo post-kubistyczne — operowanie zdoby

czami kubizmu z dziedziny konstrukcji w komponowaniu
obrazów, których zasadnicz cech stanowi jednak defor-
m acj a.

Dadaizm — przeniesienie walorów deformacyjnych z

dziedziny plastyki w sfer intelektualn i psychiczn.
Nadrealizm — kontynuacja dadaizmu z t rónic e

poczono jego walory z symbolizmem i z formami neorea-
lizmu, zaczerpnitemi z nowej rzeczywistoci naukowej (mi
kroskop, astronom ja).

Te wszystkie kierunki ustosunkowuj si do natury w ten
sposób, e staraj si j w mniejszym lub w wikszym stop
niu deformowa i przetransponowa na jzyk plastyki,
przyczem jednak element kompozycyjny (a czsto nawet i
konstrukcyjny) odgrywa tu nieraz du rol.

KONSTRUKCJA
I

Istnieje jednak druga tendencja, iktóra nie deformuje
natury dla celów kompozycyjnych, lecz konstruuje obraz
 z czystych walorów plastycznych, zaczerpnitych wprost z
wyobrani czy te z geometrji. Geometrja bya pierwszem,
realnem wcieleniem matematyki; ona pierwsza wyraaa


