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wych kozioków mylowych i ideowych- Twórca kuibizmu
wyzby si dobrowolnie swej bazy ideologicznej, co zmusio
go do polegania jedynie na wasnym «genjuszu». Genjal-
na intuicja i rutyna dziaaj bardzo sprawnie w zastoso
waniu do dzie, w odniesieniu do dziea jednak potrzebna
jest pewna metoda twórcza, która jest wynikiem wiadomej
pracy artystycznej, wiatopogldu i wewntrznego (moral
nego) stosunku do sztuki. Precyzja, twórcza wiadomo,
dno do adu, które cechuj nasz epok, obce s Pi
cassowi. Zamiast tego wystpuje u niego tak czsto ten
«wybuchowy temperament», icie modopolski bezwstyd
uczuciowy, niezrównowaenie i kult «natchnienia». Picasso
otworzy now epok malarstwa. Ale tylko niektóre klucze
byy nowe; wikszo — podobnie jak i szacowna osoba

klucznika — nale do minionych ju czasów. Jest rzecz
zadziwiajc w jaki sposób zdoano usun w cie Bra-
que’a, którego «genjusz» zawsze by utrzymany w ryzach
surowej dyscypliny moralnej i normalnej ewolucji. Moe
zreszt stao si to wanie z tego powodu.

Niepodobna jest wytumaczy normaln ewolucj kar
koomnych skoków Picassa. Artysta ten ma to nieszczcie,
e pragnie by zawsze szefem awangardy. Picasso uwaa
by si za awangardzist nawet wtedy, gdyby zosta naj
bardziej oficjaln osob, nawet gdyby zosta wybrany do
ywotnim sekretarzem Akademji Francuskiej- Ta ch
wiecznej awangardowoci powoduje wanie owe karko
omne skoki, które maj na celu utrzymanie si na fali za
wszelk cen. Picasso skrztnie wyszukuje wszystko co
«nowe» i bada kierunek wiatru. Gdy tylko zdoa w przy

blieniu poda przepowiedni meteorologiczn, rozpoczy
na natychmiast orjentowanie swej produkcji w tym kierun
ku. Std pochodzi przedostatnia odmiana picassismu zna
czca przynaleno «mistrza z Malagi» do nadrealizmu.
«On ne peut pas inventer tous les jours quelque chose» —

powiedzia raz Picasso do Raynala. al, który wyczuwa
si w tych sowach jest zupenie zrozumiay, gdy si wemie
pod uwag wyjtkowe stanowisko tego malarza i ch u-
trzymania go za wszelk cen, nawet za cen wyzbycia

si swej osobowoci.
Picasso jest natur niezwykle atwo chonn. Wraenia

wzrokowe, jakie otrzymuje przy zwiedzaniu wystaw i gale-
ryj, zepchnite w podwiadomo, musz przychodzi do
gosu, ilekro zabiera si do pracy. Dlatego dziea Picassa
stanowi do pewnego stopnia rodzaj antologji wspóczesne
go malarstwa. Odnajdujemy w niej prawie wszystkich
znanych malarzy, od Matisse’a, Marie Laurencin i Bra-
que’a, a do Mondriana, Lgera, Ozenfanta, Arpa, Chiri-
ca, Massona i Maxa Ernsta. W niektórych wypadkach po
dobiestwo jest nie tylko uderzajce, lecz take... kompro
mitujce.

Picasso pozosta zawsze niezrównowaonym, dwudzie
stoletnim modziecem. Zawsze gotów do najfantastycz
niejszych kozioków ideowych, do wyprowadzania swego
malarstwa realistycznego i kubistycznego z jednych zasad,
do tworzenia równoczesnego dzie kubistycznych, reali
stycznych i nadrealistycznych. I to wanie wyrzucamy Pi
cassowi. Oceniamy w caej peni Picassa-twórc kubizmu,

Picassa-«genjalnego» artyst, ale musimy wystpi prze
ciw Picassowi-arlekinowi, zgrywajcemu si we wci no
wych kostjumach przed niezbyt doborow, ale rozentuzjaz
mowan, publicznoci.
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Nasze wystpienie przeciw Picassowi

mogoby wywoa w kraju niepowoane komentarze,
pochodzce od patentowanych i zaprzysionych wrogów
Nowej Sztuki. Pismo nasze z racji swego dwujzycznego
charakteru posiada dwojakie zadania, które czasem mog

co na gruncie paryskim jest bardzo
podanem, moe mie ze skutki w Polsce. Nasze wyst

pienie przeciw Picassowi, podyktowane jedynie wzgldami
merytorycznemi, nie powinno wywoa w Polsce komen
tarzy, które celowo przekrcajc fakty, nadayby mu inne
to. Podkrelamy: Nowa Sztuka we Francji zdobya ju
wszystkie moliwe pozycje; moe wic sobie pozwoli na
wewntrzn polemik. Podkrelamy: Wystpujemy prze
ciw Picassowi w imi idei rygoru i dyscypliny moralnej, a
przeciw «natchnieniu» i temu, co jest w nim z zeszego

stulecia. Zabraniamy: wrogom Nowej Sztuki przekrcania
celów i faktów. J. B.

drogi panie, t
pyta mnie pan co myl o malarstwie i rzebie

oraz o nadrealimie i neoplastycymie.

aby da na to odpowied musz zacz od dady
porodzonej wród uciechy przez tzar i przeze-
mnie. dada jest gleb macierzyst wszelkiej sztu
ki. dada jest za bezsensem ale nie za nonsensem,

dada jest bez sensu jak przyroda i jak ycie, dada
jest za natur i przeciw «sztuce», dada jest bezpo
rednia jak przyroda i pragnie da kadej rzeczy
jej istotne miejsce, dada jest «moralna» jak przy
roda i jest za nieograniczonym sensem i ograniczo-
nemi rodkami.

ycie jest celem sztuki, sztuka moe nie widzie
rodków i jedynie odbija ycie zamiast je stwa
rza. w tym wypadku posuguje si wic rodkami
kuglarskiemi akademickiemi opisowemi. wysta
wiaem wraz z nadrealistami bo podobao mi si

ich rewolucyjne nastawienie wzgldem «sztuki»
i bezporedni stosunek do ycia.

w ostatnich czasach malarze nadrealistyczni za

czli uywa rodków kuglarskich opisowych aka
demickich.

neoplastycyzm jest bezporedni ale opiera si
tylko na wzroku brak mu wspópracy innych zmy
sów czowieka.

ostatecznie uwaam e czowiek - to ani parasol

ani para-la-si-do ani paramount bo skada si z dwu
misoernych cylindrów z których jeden mówi bia
e gdy drugi mówi czarne.

prosz przyj me cytrynowe uciski

hans arp


