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Pin tura

què consisteix la meravella (l'essencial) per al pintor dels nostres dies?
• Sentir-se <color>, ésser co !or; sense això l'obra restaria acromàtica
fi ns i tot si fos virolada • Esse r el blanc, el roig, el groc, el negre, això
és ésser pintor. No basta que el pintor d'avui pensi en colors: cal que
si g ui color, que en mengi i que es transformi ell mateix en quadre. Això
és l'essencial • Sentir-se colo r vol dir: portar en un mateix tota la gamma
d els col ors, no com un tresor, però com una creu • Des d el punt de
vi sta «forma> basta un so l element, per exemple el q uadrat • El quadrat és un element estable, que ha d'ésser ari tmetitzat per a esdevenir
la línia. La línia és funcional; separa i uneix alhora . Dóna la força a l'obra, i a l'ull de l'espectador la d irecció. Lo «composició > ha deixat d'ésser superior en la pintura . La composici6 era un trànsit cap a una forma
universal: la forma-esperit. La veritable obra d'art només és feta per als
qui no han hesitat davant la destrucció total de llurs impressions òptiques. L'obra completa i definitiva es crea enfora de la nostra personalitat. L'universal és damunt ella. L'espontaneïtat no ha creat mai una
obra d'un valor cultural i sòlid. El procediment de la forma universal es
basa sobre el càlcul de la mesura i el nombre. Les piràmides de Cheops
es fonamenten sobre un procediment idèntic. La pe rsona lita t encara tenia una raó d'ésser fins a la composició, però des del període de «la
construcció> ençà, la personalitat s'ha convertit en un obstac le i una
petulància. La composició és: variacions individuals de les formes, dels
colors o de les relacions equilibrades . (El pintor era un equilibrista). La
construcció és: estabilització i síntesi de les formes, dels colors o de les
relacions . Tendència superindividual. Tenir una preferència per un cert
color (per exemple, el groc) o per una direcció. (per ex-emple, vertical)
és idèntic a la preferència per un determinat aliment. L'art davalla al nivell de la cuina . Canviar la direcció (tal vegada per l'obliqua) és canviar
i renovar l'òptica de l'espectador. El procediment de l'espontaneïtat no
ha creat mai «la meravella>, perquè aque st procediment es fonamenta
en una fantasia superficial. Res no és més perillós que la fantasia ... La
fantasia és: esperit cafè-concert. Només aquell qui és treba ll at profundamen t, aquel l qui està mortificat, té importància • Lo superfície freda
i tensa té d'ara endavant més impo rtància que una factura ne rviosa
o que un colorit calent. La maduresa espiritual es mostrarà més aviat
en el gris, el groc i el verd, que no en el roig i el bru . (Hom pot usar
els oc res a condició que siquin entesos com a matèria). Cal sempre pintar contra la natura i contra el seu propi «tempe rament» Deixar-se anar
és una feblesa, una mena d'histèria. Si sou ple d'un roig, trieu un verd
o un blanc; si esteu ple d'un groc, trieu el gris o el neg re. En aquesta
oposició constant es troba tot el misteri de la creació plàstica • Per a
fer una gran obra, ca l fer-se petit • Blanc, sempre molt d e bl a nc i de
negre, pe rquè el color rep la seva impo rtà ncia només per l'oposició del
bla nc i de l neg re. Un so l color ¡a bastarà pe r a c rear una ob ra d'art, a
cond ició que aquest co lor sigu i d'u na tal fo rça, d'una tal mate màtica,
que pugui suggerir-nos per la seva mesura, la seva d irecció i la se va
posició, tots els altres colors • La millo r mà d 'obra és la que no revela la mà humana . Les qualitats del nostre « entourage » esdevene n les
qualitats de la nostra obra. El taller de l'artista serà com un.a com.pan a de
vidre o un cristall buit. El pintor ha d'ésser blanc, és a dir, sense drama
i sense taca; el pinzell qu adrat i dur, sen se gens de po ls, pur com l'instrument d'operacions • C ertament, un hom pot aprendre molt d'un laboratori mèdic. ¿Els tallers dels pintors no són sovint com 9àbies amb
sentor d8 simi malalt? El ta ller del pintor ha de tenir l'atmosfera de les
munta nyes a 3000 metres d' al çarla; el cim coronat de neu etern a. El
fred mata els mic robis • TH EO VAN DOESBURG
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