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nie kilku rzeczywistoci naraz, zatarcie granic midzy myl
a rzeczywistoci, kult szybkoci, itp.

Po futurystach pewne strony ich programu podjli eks
presjonici czc je z kubizmem. Symbolizm literacki, a
raczej ekspresjonizm literacki (a nie malarski) by najistot
niejsz cech tego kierunku.

Literacki i intelektualistyczny pogld na malarstwo ce
chowa równie dadaizm- Kierunek ten, który wynikn z
negacji wszelkich wartoci, spowodowanej przez wojn,
potrafi wycign konsekwencje ze swego stanowiska, do
chodzc do zupenego zaprzeczenia wszelkiego malarstwa.

«Literatur» w malarstwie kontynuowali nadrealici,
którzy maj w swem gronie kilku bardzo utalentowanych
dawnych dadaistów. Nadrealizm nie jest jednak kierun
kiem zupenie homogenicznym; w jego onie znajduj si
przedstawiciele dwóch tendencyj : pierwsza — to symbo

lizm literacki (Chirico, Dali), lub prawowierny freudyzm
(M asson, Max Ernst) ; druga tendencja wykazuje pewne
zainteresowanie dla problemów formy, a nawet konstruk
cji (Miro), chocia reprezentujcy j malarze nie maj
odwagi otwarcie sobie to uwiadomi.

DYFUNDOWANIE TENDENCYJ
ledzilimy rozwój tych trzech tendencyj (deformacja,

konstrukcja, ekspresja literacka) poprzez liczne «izmy»

Nowej Sztuki. Najazd «literatury» na malarstwo, który
ostatnio wraz z nadrealizmem nastpi, zdaje si obecnie ju
przechodzi. Nadrealici oddziaali istotnie do wydatnie
na wspóczesne malarstwo, ale wpyw ich ogranicza si
raczej do strony formalnej ich twórczoci (wpyw a-geome-
trycznych form wprowadzonych przez nich), ni do promie
niowania samej metody i jej literackiego nastawienia.

Z drugiej strony, p.zy bliszem zastanowieniu si nad
rol jak odegraa deformacja i konstrukcja w rozwoju no
wych kierunków w sztuce, dochodzimy do wniosku, e ma-

larstwo zaczo przy pomocy deformacji, uwalnia si od
wpywu anekdoty yciowej, co doprowadzio z czasem do

koncepcji sztuki zupenie abstrakcyjnej, ale najkonkretniej
zbudowanej i zoonej z elementów zupenie konkretnych.
W pierwszych latach Nowej Sztuki istniaa pewnego rodza
ju niestaa równowaga midzy temi dwiema tendencjami: im
bardziej obraz by zoony z elementów deformacyjnych,
tern mniej by skonstruowany. I naodwrót, konstrukcja re
dukowaa konieczno deformacji do minimum. Deformacja
odgrywaa rol schodów, które musiay doprowadzi do
konstruowania obrazu z elementów czysto abstrakcyjnych.
Od nieadu (mepozbawionego zreszt walorów artystycz
nych) malarstwa deformacyjnego — do adu, do prostoty-
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 Rozwojowi czystego malarstwa stoj na przeszkodzie
koncepcje dramatyzmu i architektonicznoci w malarstwie.

1) . Dramatyzm: konflikt dwu zwalczajcych si zja
wisk; kontrast istnie, których nie da si pogodzi. Im wik
sza jest rozpito kontrastów, tern wiksz peni ycia
posiada dramat.

Zboczenia dramatyzmu W malarstwie: 1) orodkowo
budowy i wynikajcy z niej kontrast namalowanej formy
z paszczyzn obrazu; 2) kontrast wielkoci powodujcy
wstrzs przy przejciu z jednego szeregu wielkoci do dru

giego; 3) kontrast kierunków, przez uderzenie jednego kie
runku o drugi wywoujcy uczucia dynamizmu; 4) kontrast
koloru lub faktury, dajcy iluzoryczne wraenie gbi i

ajcy jedno powierzchni obrazu; 5) kontrast linji
prostej i uku, skutkiem czego obraz skada si z tych
dwu pierwiastków, nie majcych adnej miary wspólnej;
6) niezaleno koloru od linji, przesunicie koloru w sto
sunku do konturu, skutkiem czego powstaje kontrast kszta
tu namalowanego z ksztatem narysowanym.

Poniewa malarstwo powinno by nie dramatem kszta
tów, lecz malarstwem jednoci organicznej prostokta pa
skiego, dlatego naley unika zbocze dramatyzmu w
malarstwie-

2) Architektonizm: w architekturze i rzebie jest natu-
ralnem przeciwstawieniem tego, co wybudowano — temu

co wybudowanem nie jest; penia, przeciwstawiona próni.

Std organizacyjny punkt wyjcia malarstwa architekto
nicznego: stosunek peni do próni. Konsekwencja wprowa
dza stosunek, jako wyczne kryterjum budowy. Kolejno
nastpujcych po sobie stosunków wytwarza rytm czaso
przestrzenny. Jedno tego rytmu mona osign przez
jednolity wyraz liczbowy wszystkich podziaów i stosun
ków.

Zboczenia architektoniczne W malarstwie: 1) obraz,
którego koncepcja wynika z przeciwstawienia peni i próni,
czynnej budowy na obrazie i biernego ta. Poniewa obraz
nie ma pustek, jest cay peny, dlatego nie powinien si
rozpada na czci czynne i bierne; 2) zadaniem rytmu
jest wizanie czci podzielonych i nie czcych si or
ganicznie. Poniewa obraz jest jedynym i caym prosto
ktem paskim, dlatego rytm jest zbytecznym, a dzielenie
obrazu na czci, dla powizania ich rytmem, narusza

organiczno obrazu; 3) rytm jest uporzdkowan kolej
noci jednostek przestrzennych, nastpujcych jedna po
drugiej w czasie. 1 ej kolejnoci niema w paskim czwo

rokcie obrazu, który jest zjawiskiem czysto przestrzennem,
pozaczasowem.

Poniewa malarstwo naley wyprowadza z warunków
jego przed-istnienia (jednoci czworokta paskiego), dla
tego musimy znale w sobie siy dla przezwycienia ma
larstwa architektonicznego, które t jedno rozbija.
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