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 "הפוטוריסטיהמניפסט ", מארינטי
 :1993פברואר  , 41' מס, "סטודיו"קטע מהמניפסט כפי שהופיע בכתב העת 

 
ובאמצעותו אנו מניחי4 , בחרנו באיטליה כדי להפי; מניפסט זה של זע4 סוח8 ומצית"... 

, הארכיאולוגי4, שכ> רוצי4 אנו לשחרר את איטליה משחיתות המורי4, היו4 את היסוד לפוטוריז4

אנו רוצי4 לסלק . זמ> רב מדי היתה איטליה שוק של סוחרי גרוטאות. רי העתיקותמורי הדר= וסוח

 .ספור3ספור המכסי4 אותה כבתי קברות לאי>3ממנה את המוזיאוני4 לאי>
אולמות שינה . אכ> זהי4 ה4 במגעי גופותיה4 הזרות זו לזו!...בתי קברות, מוזיאוני4 

אכזריות הדדית של ציירי4 . ואי4 או אלמוניי4ציבוריי4 שבה4 ישני4 לנצח לציד4 של יצורי4 שנ

 .ושל פסלי4 ההורגי4 זה את זה ביריות של קווי4 ושל כתמי4 באותו מוזיאו> עצמו
נניח אפילו זר !...לזאת נוכל להסכי4...כש4 שאנו מבקרי4 את מתינו, נבקר בה4 אחת לשנה 

את , במוזיאוני4 את יגוננויו4 3אבל לא נסכי4 להולי= יו4! פרחי4 אחת לשנה לרגלי מונה ליזה

מה ? הרוצי4 את4 להירקב? הרוצי4 את4 להרעיל עצמכ4!...אומ; ליבנו השביר ואת מועקותינו

אפשר למצוא בתמונה עתיקה זולת העווית המעיקה של האמ> החותר להריסת מחיצות בל יעבורו 

 ?כדי לבטא את חלומו במלואו
במקו4 , תנו לתו= צלוחית אפרו של מת פירושו להריק את רגישו3להערי; תמונה עתיקה  

התרצו לבזבז את מיטב כוחותיכ4 בהערצה . להפעילה בהתפרצויות נועזות בכיוו> היצירה והפעולה

 ?שתותיר אתכ4 תשושי4 ורמוסי4, חסרת תועלת של העבר
בתי קברות אלה (בספריות ובאקדמיות , הביקור היומיומי במוזיאוני4, למע> האמת 

טפסי4 אלה לתנופות , דרכי יסורי4 אלה לחלומות שהועלו לגרדו4, לכליהלמאמצי4 שנידונו 

שיכורי כשרו> , אינו שונה מאפוטרופסות4 הממושכת של הורי4 על צעירי4 נבוני4!...) שנעצרו

 .ומאוויי4 שאפתניי4
שכ> , יהא העבר המפואר מרפא למחלת4! ניחא, בוכי4 ובאסירי4, א4 מדובר בגוססי4 

 !הפוטוריסטי4 התוססי4, החזקי4, אנו הצעירי4,  א= לנו אי> חפ; בזאת.העתיד מה4 והלאה
הסבו את זר4 ! הציתו אש במדפי הספריות!...מבעירי שריפות על אצבעותיכ4 המפוחמות, גשו הלו4

לכ4 ! תמונות עטורות הילה, נא בזר34היסחפו!...התעלות כדי להצי8 את מרתפי המוזיאוני4

 !תצו את יסודות הערי4 הנערצותנ! מיועדי4 המכושי4 והפטישי4
על כ> עשר שני4 לפנינו כדי לעשות את המוטל ; למבוגרי4 שבנו לא מלאו עדיי> שלושי4 שנה 

ככתבי יד חסרי , נא צעירי4 ואמיצי4 מאיתנו לסל3כשנהיה בני ארבעי4 יזרקונו. עלינו

, יריה4 הראשוני4יקפצו למקצב4 הקליל של ש, מכל מקו4 ייאספו, מרחוק יבואו נגדנו!...שימוש

, יריחו בפתחי האקדמיות את ניחוח רוחנו הנקרבת, ישרטטו את האויר באצבעותיה4 העקומות

 .שיועדה זה מכבר למחשבי הספריות
ישובי4 ליד , ש4 בכפר3אי, בליל חור8, ה4 ימצאונו לבסו8, אנו לא נהיה ש4 אומנ4 

שאותה יזינו , ממי4 ידינו על אש עלובהמח, אווירונינו הזועמי4 במחס> שעל גגו ינג> הגש4 החדגוני

ה4 יתקהלו סביבנו ונשימת4 נשימת . ספרינו הבוערי4 בעליות תחת מעופ> הזוהר של תמונותיה4
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, ה4 יזנקו לרצוח אותנו, אומללי4 למראה אומ; ליבנו הגאה והבלתי נלאה: נפש3חרדה ומפח

דק ישתק8 מעיניה4 הצ3אי. ושמחת4 תגדל ככל שתגדלנה בליב4 אהבת4 והערצת4 כלפינו

 .צדק3אכזריות ואי, ואכ> האמנות אינה אלא אלימות. המאושרות
אוצרות , למבוגרי4 שבנו לא מלאו עדיי> שלושי4 שנה וכבר הוצאנו לריק את אוצרותינו 

ללא , בטירו8 הדעת, אוצרות שביזבזנו בפזיזות; אומ; הלב והרצו> ללא חת, האהבה, הכוח

 . הנשמהעד כלות, במלוא המר;, חשבו>
משנאה , כי אכ> ניזו> הוא מאש! ליבנו אמי; בנו... לא נותרנו חסרי נשימה! התבוננו בנו 

 עומדי4 אנו בפסגת העול4 3! הרי אינכ4 זוכרי4 אפילו שחיית4? זה מפליא אתכ4!...וממהירות

 ! ואתגרנו שלוח שוב לכוכבי4
י4 לדעת שתבונתנו היפה אנו מיטיב! ברור! אני יודע מה ה>! מספיק! מספיק? טענותיכ4 

! ייתכ>. אלא תמצית4 של אבותינו והמשכ4, היא אומרת, אי> אנו. והמזויפת מעניקה לנו אישור

מוטב ! הישמרו לבל תחזרו על מילי4 בזויות אלה! אי> אנו רוצי4 לשמוע...?מה זה משנה!...נניח

 !    שתרימו את ראשיכ4
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 1909, "המניפסט הפוטוריסטי", מארינטי
ראה אור ,  כהקדמה לספר השירי4 שהוציא מארינטי במילאנו1909 ופורס4 לראשונה בפברואר 1908 3ב בנכת

 .פריז, "לה פיגארו"מעל גבי העתו> , 1909שנית והתפרס4 בפברואר 

 
 מסקנות

 

 .החיוניות וחוסר הפחד, בכוונתנו לשיר את אהבת הסכנה .1

 .עזות ומרד יהיו היסודות העיקריי4 של שירתנו, אומ; .2

בכוונתנו להעלות על . אקסטזה ושינה, עד כה רוממה הספרות חוסר תנועה מהורהר .3

סטירת הלחי ומהלומת , זינוק המות, דהרת הפרש, ערנות קדחתנית, נס פעולה תוקפנית

 .האגרו8

מכונית . יופי המהירות: אנו מאשרי4 כי הדרו של העול4 התעשר בעושר חדש .4

מכונית ,  דמויי נחשי4 של נשיפה מתפרצתהמרו; שחרטומה מקושט בצינורות אדירי4

 ".הניצחו> של סמותרכה"הנה יפה יותר מ , שואגת הנראית כאילו רכבה על פגז

, המטיל את כידו> רוחו אל מעבר לאופק, ברצוננו לשאת המנו> לאד4 האוחז בהגה .5

 .לאור= מעגל סיבובה

ת הנלהבת להפיח רוח בקנאו, פאר ונדיבות, המשורר חייב לכלות את עצמו בלהט .6

 .של היסודות הקדמוניי4

. יצירה ללא אופי תוקפני אינה יכולה להיות יצירת פאר. אי> עוד יופי אלא במאבק .7

 .להכניע4 ולמגר4 בפני האד4, נודעי34על השירה להסתער ולהתקי8 את הכוחות הלא

כשכל רצוננו , מדוע עלינו להביט לאחור. אנו עומדי4 על הצוק העתי4 האחרו> .8

אנו חיי4 כבר . זמ> וחלל מתו אתמול? דלתות המסתוריות של הבלתי אפשרילשבור את ה

 .המהירות ההווה בכל, כי יצרנו את הנצח, במוחלט

, פטריוטיז4, מיליטריז4, ההיגיינה היחידה של העול4, אנו נהלל את המלחמה .9

והבוז , הרעיונות היפי4 השווי4 למות עבור4, המחווה ההרסנית של מביאי החופש

 .לאישה

בפמיניז4 , נלח4 במוסר, האקדמיות מכל סוג, הספריות, אנו נהרוס את המוזיאוני4 .10

 .ובכל פחדנות סתגלנית או תועלתנית, )בנשיות(

בידור , המרוגשי4 על ידי עבודה, אנו נשיר על ההמוני4 הגדולי4 המתקהלי4 .11

קוליי4 של המהפכה המהדהדי4 בערי4 3אנו    נשיר על  השיטפונות הרב; ומהומות

אנו נשיר על רטט הלילות הנלהבי4 של בתי הנשק והמספנות הבוהקי4 ; ודרניותהמ

על בתי ; על תחנות רכבת חמדניות הבולעות נחשי4 של  פלומות עש>; מעוצמת ירחי החשמל

על הגשרי4 הגומעי4 נהרות בפסיעות של ; החרושת התלויי4 בענני4 בחוטי עשנ4 המתפתל

על הזרמי4 ההרפתקניי4 המרחרחי4 את ; 4נוצצי4 בשמש כברק סכיני, אתלטי ענק
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על הקטרי4 רחבי הדופ> שגלגליה4 חובקי4 את המסילות ככיפות של סוסי ברזל ; האופק

ועל מעופ4 החלק של מטוסי4 שמדחפיה4 מרשרשי4 ברוח כמו , ענקיי4 אסורי4 בצינורות

 . דגלי4 שהונפו לעידוד על ידי קהל משולהב
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 1910, יי!המניפסט של הציירי! הפוטוריסט
פורס4 כד8 . ינו סווריני'ג, אקומו באלה'ג, י רוסולו'לואיג, קארלו קארה, וני'אומברטו בוצ: חתו4 על ידי

 .מילאנו, 1911 בפברואר 113ב" פואזיה"מינשר על ידי 

 
 מסקנות

 
 .הפורמליז4 האקדמי והדקדקני, האובססיה ע4 העתיקי4, נהרוס את הסגידה לעבר. 1
 . צורה של חיקוינבטל לחלוטי> כל. 2
 .ככל שהיא נועזת וככל שהיא אלימה, נעלה על נס כל ניסיו> למקוריות. 3
 . שבשמו מנסי4 לחסו4 את פי כל המחדשי4, "שיגעו>"נישא באומ; ובגאווה כל כת4 של . 4
 .נתייחס לביקורת האמנות כאל חסרת ער= ומסוכנת. 5
בה4 נית> , וביטויי4 קלושי4 אחרי4" ובטע4 ט"ו" הרמוניה"נתמרד נגד הרודנות של המילי4 . 6

 ...גויה ורוד>, להשתמש ג4 כדי להרוס את יצירותיה4 של רמברנדט
 .נטהר את כל שטחי האמנות מכל הנושאי4 שנעשה בה4 שימוש בעבר. 7
אשר מתעתד להמשי= ולהשתנות בצורה נהדרת בעזרת , נישא ונפאר את עולמנו היו4 יומי. 8

 .המדע המנצח
לאלימות , פנו מקו4 לנעורי4. ס8 העתיד יטוהר מכל החנוטי4. ו במעמקי האדמההמתי4 יקבר

 .ולתעוזה
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          1910, המניפסט הטכני של הציור הפוטוריסטי
פורס4 כד8 . ינו סווריני'ג, אקומו באלה'ג, י רוסולו'לואיג, קארלו קארה, וני'אומברטו בוצ: חתו4 על ידי

 .מילאנו, 1911ריל  באפ113ב" פואזיה"מינשר על ידי 
 

שילחנו ,  בטורינו(Chiarella)יארלה 'לאור הזרקורי4 של תיאטרו> צ, 1910,  במרס18 3ב

, סופרי4,   אמני34לראשונה את המניפסט הראשו> שלנו אל קהל של שלושת אלפי4 אנשי4 

את סלידתנו ,  היתה זו צעקה אלימה וצינית שביטאה את תחושת המרד שלנו;סטודנטי4 ואחרי4

הבינוניות האקדמית , את תחושת הבוז העמוק שלנו נגד ההמוניות, עמוקת השורשי4

 .נגד כל סגידה קנאית לכל מה שהנו יש> ואכול תולעי4, והדקדקנית
שנוסדה שנה קוד4 , באותו מעמד קשרנו את עצמנו לתנועה של השירה הפוטוריסטית

 . הפיגארומעל טורי , לכ> על ידי מארינטי
כדי להג> על , כמעט כמספר הדעות, החלפנו הרבה מכות. פ= לאגדההקרב בטורינו ה

 .הגאוניות של האמנות האיטלקית מפני המות
אנו יוצאי4 מתו= ההמו> כדי , במש= הפסקה קצרה וזמנית של מאבק נהדר זה, ועתה

 מה שבא לידי ביטוי מרהיב 3את תוכניתנו לחידוש הציור , על ידי  פירוט טכני מדויק, להרחיב

הצור= הגדל והול= שלנו באמת אינו מסופק עוד על ידי הצורה והצבע . אלו> הפוטוריסטי במילאנובס

 מסוי4 בדינאמיז4 רגעהמחווה שאותה נייצג על הבד לא תהיה עוד . כפי שאלה הובנו עד כה

 .  בעצמההתחושה הדינאמיתאלא תהיה זו , האוניברסאלי
פרופיל לעול4 אינו חסר תנועה . י4 במהירותכול4 משתנ, כול4 רצי4, כל הדברי4 נעי4, אכ>

,  על רשתית העי>(after image)בגלל השארות הצורה . אלא הוא מופיע ונעל4 שוב ושוב, מול עינינו

.   צורת4 משתנה כתנודות מהירות במרוצ> המשוגע;אובייקטי4 נעי4 מכפילי4 את עצמ4 כל הזמ>

 . ותנועת> משולשת, אלא עשרי4, וכ= סוס דוהר אינו בעל ארבע רגליי4
מה שהיה אמת לגבי ציירי . שו4 דבר אינו מוחלט בציור. אמנות הכל הנו מוסכמה

שהדיוק> אינו צרי= לשק8 בדייקנות את , למשל, אנו מצהירי4. האתמול אינו אלא שקר היו4

כדי לצייר את דמות האד4 אי> . וכי הצייר נושא בחובו את הנופי4 שאות4 יעלה על הבד, הדוגמ>

 . של האטמוספירה הסובבת אותה" הכוליות"יש לתאר את : ור= לצייר אותהצ
, המדרכות שטופות הגש4 תחת האור הבוהק של נורות החשמל: החלל אינו קיי4 עוד

אלפי קילומטרי4 מפרידי4 בינינו ובי> . נעשות עמוקות עד מאד ונפערות עד ללב כדור האר;

 .ת גלגל החמההשמש ובכל זאת הבית שלפנינו נראה כחופ8 א
מאז שרגישותנו החדה והמוכפלת פי כמה כבר , מי יכול עוד להאמי> באטימות הגופי4

, מדוע נשכח ביצירתנו את הכוח המוכפל של ראייתנו? חדרה אל תו= ביטויו האפל של המדיו4

  ?)רנטג> (Xהיכול לתת תוצאות זהות לאלו של קרני 
: פר דוגמאות שנבחרו מבי> אלפי4כדי להוכיח את האמת שבטענתנו די א4 נצטט מס

, ארבעה, עשרה, עשר האנשי4 שמסביב= באוטובוס נוסע הנ4 לחילופי> ובו בזמ> אחד3ששה

, משתלבי4 בתו= הרחובות, ה4 באי4 והולכי4; ה4 חסרי תנועה וה4 משני4 מקומות; שלושה
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ודה כמו סמלי4 עקשניי4 של התנ, וחוזרי4 ויושבי4 לפני=, פתאו4 נבלעי4 באור השמש

כמה פעמי4 אנו רואי4 על לחיו של האד4 שעמו אנו מדברי4 את הסוס שעבר . האוניברסאלית

. גופינו חודרי4 לתו= הספות שעליה> אנו יושבי4 והספות חודרות לתו= גופינו? בקצה הרחוב

והבתי4 בתור4 זורקי4 את עצמ4 אל , האוטובוס שועט אל תו= הבתי4 שאות4 הוא עובר

ציירי4 הראו לנו את . המבנה של הציור עד כה נבע ממסורת טיפשית.  בוהאוטובוס ומתמזגי4

 . מעתה והלאה אנחנו נמק4 את הצופה במרכז הציור. החפצי4 ואת האנשי4 ממוקמי4 לפנינו

על , ) (dogma כש4 שבכל תחו4 של רוח האד4 סולקה האפלה הבלתי משתנה של ההלכה

זר4 המחייה של המדע לשחרר במהרה את הציור כ= ג4 על ה, ידי מחקרו של הפרט הרואה נכוחה

המדע המנצח מתנער בימי4 . בכל מחיר, אנו נחזור ונשתלב שוב בחיי4. מהמסורת האקדמיסטית

על ידי , אנו מייחלי4 שהאמנות. כדי לשרת טוב יותר את הצרכי4 החומריי4 של זמננו, אלה מהעבר

 .אליי4 הטמוני4 בנותוכל לשרת סו8 סו8 את הצרכי4 האינטלקטו, הכחשת העבר
. הכרתנו המחודשת אינה מרשה לנו להביט על האד4 כעל מרכז החיי4 האוניברסאליי4

אשר צורחת בתנועות עוויתיות , יש לנו אותו עניי> בסבל האנושי כמו בסבלה של נורת החשמל

ההרמוניה של הקווי4 והקפלי4 בבגד המודרני משפיעה על רגישותנו . ביטויי צבע שוברי לב

 . כפי שהשפיע העירו4 על רגישות האמני4 הגדולי4 של העבר, ותו כוח סמלי ורגשיבא
יש לטהר את הנפש , כדי להבי> ולקלוט את היופי החדש של התמונה הפוטוריסטית

כ= שתוכל סו8 סו8 לראות בטבע ולא במוזיאו> את , ולשחרר את העי> ממס= של מורשת ותרבות

 . קנה המידה הבלעדי
צאה זו נהיה מוכני4 להודות שצבעי4 חומי4 מעול4 לא חדרו מבעד ברגע שתושג תו

הכחול והסגול מרצדי4 , ושהירוק, שהאדו4 לוהט, נגלה שהצהוב זוהר מבעד בשר גופנו; לעורנו

כיצד יתכ> עוד לראות את פני האד4 בצבע . תאוותניי4 ומלטפי4, עליו בקס4 שעוד לא סופר

? ת חלומות בהקי; הכפילו את הבחנתנו ורגישותנו לצבעכאשר חיינו המועשרי4 בעזר, עתה, ורוד

חיוורו> פניה של האישה המתבוננת . כחולי4 וסגולי4, ירוקי4, אדומי4, פני האד4 ה4 צהובי4

מגוו> באינטנסיביות גדולה יותר מאשר הלהבות הפריזמטיות , בחלו> ראווה של חנות תכשיטי4

 . של התכשיטי4 המהפנטי4 אותה
בעתיד אנו רוצי4 לשיר . יינו צריכי4 לבטא בלחש את רגשותינו בציורעבר הזמ> שבו ה

הרגילה לחצי , עינכ4. כדי שיפרחו בניצחו> מחריש אוזניי4, אות4 ולהדהד אות4 מעל בדינו

הצללי4 שנצייר יהיו מאירי4 יותר . תיפתח בקרוב אל מראות מוארי4 וזוהרי4 יותר, אפלה

יזרחו כאור יו4 מסנוור ליד חשכת ,  אלה של המוזיאוני4ליד, וציורנו, מברק האור של קודמינו

 . הלילה העמוקה ביותר
זה אינו תהלי= שנית> . מסקנתנו היא כי הציור אינו יכול להתקיי4 היו4 ללא דיביזיוניז4

עבור הצייר המודרני הדיביזיוניז4 צרי= לנבוע מתו= . ללמוד אותו ולהשתמש בו רק לפי החשק

 . נחוצה והכרחית, )4 משלימי4של צבעי (השלמה מולדת
אנחנו ה4 , א= אנו רק נענה שלהפ=. בשכלתנות מעוותת ומנוונת, כנראה, אמנותנו תואש4

 . ושאמנותנו שיכורה מרוב כוח וספונטניות, המוכפלת פי מאה, הפרימיטיביי4 של הרגישות החדשה
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 אנו מצהירי!

 . המקוריותשיש לבזות את כל צורות החיקוי ויש להאדיר את כל ביטויי .1

כביטוי4 גמישי4 , "טע4 טוב"ו" הרמוניה"שהכרחי למרוד ברודנות של המונחי4  .2

 .גויה ורוד>, מדי שבעזרת4 נית> להרוס בקלות ג4 את יצירות רמברנדט

 .שביקורת האמנות הנה חסרת ער= והרסנית .3

במטרה לבטא את חיינו , שיש לסלק את כל הנושאי4 שהשתמשו בה4 בעבר .4

 .קדחת ומהירות, גאווה, המסוחררי4 בפלדה

שבעזרתה מנסי4 לחנוק את כל , "שיגעו>"שיש לראות תואר כבוד במילה  .5

 . המחדשי4

כמו , הנה בעלת נחיצות מוחלטת לציור) צבעי4 משלימי4(שהשלמה מולדת  .6

 .והפוליפוניות במוזיקה, שהמשקל חופשי נחו; בשירה

 .מיתשהדינמיז4 האוניברסאלי צרי= להתבטא בציור כתחושה דינא .7

 .שהכנות והטוהר הנ4 צור= ראשוני ליצירת הצורה שבה מבטאי4 את הטבע .8

 .שתנועה ואור הורסי4 את החומריות של הגופי4 .9

  
 אנו נלחמי!

נגד הצבעי4 בגווני הזפת שבעזרת4 מנסי4 לזיי8 את עקבות הזמ> על גבי ציורי4  .1

 .מודרניי4

על ידי חיקוי , שרוא, נגד הארכאיות הבסיסית והשטחית המתבססת על צבע שטוח .2

, מורידה את הציור לרמה של סינתטיות חסרת כוח, הטכניקה הקווית של המצרי4

 .ילדותית וגרוטסקית כאחת

, המובאות על ידי הנבדלי4 והעצמאיי4, נגד טענות מזויפות של שייכות לעתיד .3

 .שהקימו אקדמיות חדשות שהנ> לא פחות שחוקות ושגרתיות מאלה שקדמו לה>

 .המבחיל והמייגע לא פחות מאשר הניאו8 בספרות, שבציורנגד העירו4  .4

 

 זו ; בעינינולבלתי מוסריאי> דבר הנחשב : אנו רוצי4 לבהיר נקודה אחרונה זאת

סיפרו לנו שלנושא אי> משמעות וכי הכל טמו> בדר= . המונוטוניות של העירו4 שנגדה אנו נלחמי4

שהיתה ללא עוררי> לפני , א= אמת זו. 4 בכ= אנו מודי;דבר זה מקובל ג4 עלינו. שבה מטפלי4 בו

כי אמני4 אחוזי דיבוק להציג את גו8 , אינה כ= היו4 במה שקשור לעירו4, חמישי4 שנה

כבר עשר שני4 שאנו דורשי4 לבטל . לשורות של בשר חולני" הסאלו>"המאהבות שלה4 הפכו את 

 . את העירו4 בציור
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 1912, המציגי! אל הקהל
חתומה על , 1912 בפרואר 5שנפתחה בתארי= , > בפריז'ז3ערוכה בגלרית ברנהיי4הקדמה לקטלוג הת 

וני שפותחו בהרצאה שנשא 'א= מבוססת על רעיונותיו של בוצ, באלה וסווריני, רוסולו, קארה, וני'ידי בוצ

, מר;, גלריה סקוויל, מתורג4 מאנגלית מדברי הפתיחה לתערוכה בלונדו>. 1911,  במאי29ברומא ביו4 

1912. 
 

כי התערוכה הראשונה של הציור הפוטוריסטי , וללא התנשאות, אנו יכולי4 להצהיר

הנה התערוכה החשובה ביותר של , שהוצגה לאחרונה בפריז ועתה הובאה ללונדו>, האיטלקי

 . אשר מעתה והלאה מוצע לשיפוטה של אירופה, הציור האיטלקי
כאשר אנו , ו להשיג וג4 השגנומה שניסינ. אנו צעירי4 ואמנותנו מהפכנית ואלימה

העמיד אותנו , מושכי4 מסביבנו הרבה מחקי4 מוכשרי4 כמו ג4 הרבה זייפני4 חסרי כשרו>

לזו שבעקבותיה הלכו , א= ע4 זאת ג4 מקבילה, בדר= שונה, בראש הזר4 האירופאי בציור

י4 מונהגי4 על ידי המאסטר, הסינתטיסטי4 והקוביסטי4 בצרפת, אימפרסיוניסטי34הפוסט

 . 'לוטה וכו, ה'לז, גלייז, לה פוקונייה, מצינגר, דר>, בראק, פיקאסו
אשר הביעו בוז קולני למסחור , למרות שאנו מעריצי4 את גבורת4 של אמני4 חשובי4 אלה

אנו חשי4 ומצהירי4 על עצמנו שאנו מתנגדי4 , ולמרות שביטאו שנאה רבה לאקדמיז4, האמנות

ואספקטי4 , קשנות לצייר אובייקטי4 חסרי תנועה וקפואי4ה4 ממשיכי4 בע. לחלוטי> לאמנות4

מזקיני4 ומנווני4 את אמנות4 , אנגר וקורו, ה4 סוגדי4 למסורת של פוס>; סטאטיי4 של הטבע

 .עובדה שבעינינו נראית בלתי מובנת לחלוטי>, בהצמדות עקשנית אל העבר
, ר= לעצב תנועהמחפשי4 ד, מנקודת מבט המכוונת בעיקר אל העתיד, לעומת4, אנחנו

 . דבר שעדיי> לא ניסו לעשות לפנינו
אנו משבחי4 באופ> עקבי , רחוקי4 מלהתבסס על דוגמאות היווני4 וגדולי האמנות

אשר ישחררו את הציור , מטרתנו להגדיר חוקי4 חדשי4 לחלוטי>; אינטואיציה אינדיווידואלית

לעול4 לא תוביל , תמונותינולתת מבנה מוצק ככל האפשר ל, מטרתנו. מפסיחתו בי> הסעיפי4

כל האמיתות שנלמדו באסכולות . בכ= אנו משוכנעי4 לחלוטי>. אותנו חזרה אל איזושהי מסורת

 . ידינו חופשיות וטהורות כדי להתחיל הכל מחדש. ובבתי האולפנא לא קיימות עוד עבורנו
דמיז4 אי> ויכוח כי כמה מההצהרות האסתטיות של חברינו הצרפתי4 מגלות סוג של אק

הא4 אי> זו למעשה חזרה לאקדמיה בעצ4 ההצהרה שהאובייקט בציור הנו חסר . מוסווה

כי ציור מודרני לא יכול להתקיי4 ללא נקודת , לעומת זאת, אנו מצהירי4? משמעות לחלוטי>

ציור ואי> דבר היכול לסתור אותנו כאשר אנו טועני4 כי , זינוק של תחושה מודרנית מוחלטת

א4 הציורי4 שלנו הנ4 עתידניי4 הרי זה . ני עולמות שאינ4 ניתני4 להפרדה הנ4 שורגישות

 . פוליטיות וחברתיות, אסתטיות,  מוסריות3כתוצאה מתפיסות עתידניות מוחלטות 
ג4 א4 המודל מתורג4 על , לצייר מודל בתנוחה הוא אבסורד ופעולה של פחדנות נפשית

להעניק משמעות אלגורית לדמות רגילה בעירו4 . ותקובייתיות או עגול, הבד על ידי צורות קוויות

זו , או מסודרי4 מסביבו, ולבסס את משמעות הציור על האובייקטי4 המוחזקי4 על ידי המודל
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, הדומה לשיטה שבה השתמשו היווני4, שיטה זו. לדעתנו הוכחה לגישה אקדמית מסורתית

 .חייבת בהכרח להרתיע אותנו, טיציא> וורונזה, רפאל
בגלל ,אשר , אנו שוללי4 ג4 את התגובה העכשווית,  דחיית האימפרסיוניז4יחד ע4

. היא מחזירה את הציור בחזרה לצורות האקדמיות הישנות, מטרתה לחסל את האימפרסיוניז4

אי> דבר יותר אבסורדי מאשר . נית> להגיב נגד האימפרסיוניז4 רק על ידי כ= שנתעלה עליו

נקודות המפגש האפשריות בי> חיפוש אחר סגנו> . ור שקדמו לולהלח4 בו על ידי אימו; חוקי הצי

, ובודאי ג4 ימצאו, אחרי4 יחפשו. אינ> מעניינות אותנו, "אמנות קלאסית"ובי> מה שמכונה 

 . האמנות הקלאסיתלמושגי4 ולערכי4 המועברי4 דר= , כמו חזרה לשיטות, הקבלות אלה
ו רואי4 הבדל בי> אותו עירו4 אי> אנ: מספר דוגמאות יבהירו את התיאוריה שלנו

יש הבדל עצו4 בי> אותו ערו4 ובי> , מצד שני. ובי> שרטוט אנטומיאמנותי המכונה בפי כל 

יש לה , כזו המובנת על ידי רוב הציירי4, פרספקטיבה. התפיסה הפוטוריסטית שלנו על גו8 האד4

 . אותו ער= עבורנו כמו זה שה4 מעניקי4 לשרטוט הנדסי
הבה . זו המטרה המשכרת של אמנותנו:  ל מצבי4 נפשיי4 ביצירת האמנותזמניות ש3הבו

אי> , כשהוא נראה מתו= החדר, כאשר מציירי4 אד4 על המרפסת: ונסביר שוב על ידי דוגמאות

 אלא אנו מנסי4 ;אנו מגבילי4 את הסצינה למה שמסגרת החלו> המרובעת מאפשרת לראות

ההמו> שטו8 השמש ; ווה האד4 על המרפסתלתאר את ס= כל התחושות  החזותיות אשר ח

3זה כולל את הבו. 'המרפסות מלמטה וכד, שתי שורות הבתי4 הנמשכי4 לימי> ולשמאל; ברחוב

פיזור4 והתמזגות4 , של הסובב וכתוצאה מכ= ג4 את פירוק האובייקטי4) סימולטניות(זמניות 

 . המשוחררי4 מכל הגיו> מקובל ועצמאיי4 אחד מהשני, של הפרטי4
הציור חייב להיות , כפי שביטאנו במניפסט שלנו, כדי לאפשר לצופה לחיות במרכז הציור

אשר חי ונע מעבר , נראה3עלינו לתאר את הבלתי. מה שאנו רואי4 ומה שאנו זוכרי4סינתזה של 

ולא רק את הריבוע הקט> של , את מה שנמצא מימי> ומשמאל ומאחור לנו, למכשולי4 מסתירי4

 . כאילו היה מסגרת של במה, וכו באופ> מלאכותיחיי4 הדחוסי4 לת
 הקצב 3זאת אומרת , התחושה הדינאמיתהצהרנו במניפסט שלנו כי עלינו לתאר את 

 .כוחו הפנימי, ליתר דיוק, תנועתו או, )נטייתו(כיוונו , המיוחד של כל אובייקט
עליזה או של התרגשות , נהוג לראות את האד4 במצבי4 שוני4 של תנועה או חוסר תנועה

א= מתעלמי4 מכ= שכל האובייקטי4 הדוממי4 מגלי4 דר= קוויה4 שלווה או .  מלאנכוליה עמוקה

משמעות ואופי , נטיות שונות אלה מעניקות לקווי4 שמה4 נוצרת צורת4. עצב או שמחה, התרגשות

עקוב כל אובייקט מגלה בעזרת קוויו אי= יתפרק בא4 י. של יציבות כבדה או של קלילות אוורירית

אלא משתנה בהתא4 לאופי , התפרקות זו אינה נקבעת על ידי חוקי4 קבועי4. אחר נטיות כוחותיו

לא על ידי הקרנת , כל אובייקט משפיע על שכנו, יתר על כ>. האובייקט ולפי מצב רוחו של המסתכל

על ידי ו, אלא על ידי תחרות אמיתית בי> הקווי4, )הפרימיטיביז4 האימפרסיוניסטיעל יסוד (אור 

הפרימיטיביז4 על יסוד (בהתא4 לחוק הרגשי השולט בציור , סכסו= אמיתי בי> המישורי4

 ). הפוטוריסטי
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על ידי מיזוג בי> הבד המצוייר לבי> נפש , במטרה להעצי4 את התחושה האסתטית

אלא , הוא לא יהיה נוכח. חייב בעתיד להיות ממוק4 במרכז התמונה הצהרנו כי הצופה, הצופה

הרי שאת ההמו> המתפר; באגרופי4 מורמי4 , א4 נצייר שלבי4 של התקוממות. בפעולהישתת8 

העוקבי4 , יש לתרג4 על הבד על ידי מסלולי הקווי4 המסוכסכי4, ואת רעש התנפלות הפרשי4

 .אחר כללי האלימות של התמונה
כ= שלמעשה יהיה חייב להיאבק ,  אלה חייבי4 להקי8 את הצופה ולערב אותוכוח3קווי

 .עצמו ע4 האנשי4 שבתמונהב
כל האובייקטי4 , כטרנסצנדנטאליז4 פיזיקאליוני 'בהתא4 למה שהגדיר הצייר בוצ

המשכיות אשר נמדדת על ידי האינטואיציה ,  שלה4הכוח3קווימתכווני4 אל האינסו8 על ידי 

י4 אנו מתרגמ.  האלה עלינו להתוות כדי להפו= יצירת אמנות לציור אמיתיהכוח3קוויאת . שלנו

את הטבע על ידי תאור אובייקטי4 אלה מצויירי4 על הבד כהתחלות או כהמשכי4 של מקצבי4 

 . שאות4 האובייקטי4 עצמ4 מטביעי4 על תחושותינו
אנו טועני4 שיהיה זה , כת8 ימי> או אוז> ימי> של הדמות, למשל, לאחר שייצגנו בציור

אלא , אי> אנו מתווי4 קולות. שמאלחסר ער= ומיותר לצייר ג4 את הכת8 השמאלית או את אוז> 

 .אלא את התסמונות והתוצאות שלה>, אי> אנו מציירי4 מגפות. את תנודותיה4 לסירוגי>
לא רק : נוכל להסביר את רעיונותינו על ידי השוואה הלקוחה מהתפתחות המוסיקה

 משקלו המלאכותי שנקבע3שעזבנו באופ> החלטי את המוטיב המתפתח במלואו בהתא4 לשיווי

אשר א8 פע4 , אלא בפתאומיות ובאופ> מכוו> אנו משלבי4 בכל מוטיב מוטיבי4 נוספי4, מראש

יש , כפי שתראו. אלא נשארי4 כצלילי4 של פתיחה או אמצע או סיו4, אינ4 מתפתחי4 במלוא4

שאות4 , הסותרי4 זה את זה לגמרי, סדר והתנגשות של מקצבי34אלא ג4 אי, עמנו לא רק מגוו>

 .הרמוניה חדשהאנו משלבי4 ל
בציור המתאר מצבי4 נפשיי4 . ציור של מצבי4 נפשיי4וכ> אנו מגיעי4 למה שמכונה 

וכאלה שכאילו מתו= עייפות נצמדי4 פה וש4 לצלליות , גליי4, קווי4 אנכיי4, שוני4 של פרידה

ישרי4 או , קווי4 מפרפרי4 ומבולבלי4. יכולי4 לבטא תשישות וייאוש, של גופי4 ריקי4

יבטאו ,  המשולבי4 בקווי מתאר על תנועות מהירות של אנשי4 הקוראי4 אחד לשני,מעוקלי4

החודרי4 , קווי4 אופקיי4 מהירי4 וקופצניי4, לעומת זאת. תחושה של התרגשות חסרת סדר

אלה יתנו , או מפוררי4 או מחברי4 חלקי נופי4, בברוטאליות אל צדודיות של חצאי פני4 אבודי4

 .אנשי4 עוזבי4את התחושות הנרעשות של 
ג4 הקהל צרי= . לבטא במילי4 את הערכי4 המהותיי4 של הציור, למעשה, אי> זה אפשרי

עליו לשכוח לחלוטי> כל , להיות משוכנע שכדי להבי> את התחושות האסתטיות שאינו רגיל לה>

 לתת לה את עצמואלא כדי , לא כדי להטמיע בתוכו את יצירת האמנות, תרבות אינטלקטואלית

 . פשו ומאודובכל נ
מעתה והלאה נייש4 תפיסות בעלות חשיבות מדרגה . אנו מתחילי4 עיד> חדש של ציור

ויכבשו , באותה החלטיות ונועזות, אחרי4 יעקבו אחרינו. ראשונה ומקוריות שאינה מוטלת בספק



 13 

לכ> הכרזנו על עצמנו כעל . את הפסגות אשר אות> אנו יכולי4 לראות רק במבט חטו8

 . המחודשת לחלוטי>  של הרגישותהפרימיטיביי4
. בכמה מציורינו המוצגי4 לקהל יש תנודות ותנועות המכפילות כל אובייקט עד אי> סו8

 . לסוס דוהר יש עשרי4 רגליי4 ולא ארבעכ= הצדקנו את הצהרתנו המפורסמת כי 
אשר אינ4 מתאימי4 לשו4 , קווי4 ואזורי צבע, נית> להבחי> בציורינו בכתמי4, כמו כ>

ה4 מכיני4 את הצופה באופ> , בהתא4 לחוק של המתמטיקה הפנימית שלנו, א= אשר, יאותמצ

אשר בדר= האינטואיציה , כ= אנו יוצרי4 מעי> אווירה רגשית. מוזיקאלי ומגבירי4 את תחושותיו

ובי> ) מוחשית3קונקרטית(מחפשת את הקשר והסימפטיה הקיימי4 בי> הסצינה החיצונית 

, אזורי צבע אלה, כתמי4 אלה, קווי4 אלה). מופשטי34טרקטי4אבס(הרגשות הפנימיי4 

 . ה4 המפתחות המסתוריי4 לציורינו, שלכאורה נראי4 לא הגיוניי4 וחסרי משמעות
המאחדי4 את , נעמול בהחלטיות ובשאפתנות כדי להגדיר ולבטא את הקשרי4 הדקי4

, ע4 זאת. תנות לקליטהעל ידי צורות הני, הפנימיות המופשטת שלנו ע4 החיצוניות המוחשית

דר= , כפי שלימדו אותו לראות, אשר תמיד רואה, הא4 נוכל לתת חופש מלא להבנה של הקהל

ונהרוס כל יו4 בתוכנו ובציורינו את הצורות , אנו נמשי= בדרכנו? בעיניי4 לוטות בשגרה

.  הקהלאשר שימשו לנו לבניית גשר של הבנה בינינו ובי>, הריאליסטיות ואת הפרטי4 הברורי4

אנו מספקי4 לו את , שאותו אי> הוא מכיר, כדי שהקהל יוכל ליהנות מעולמנו הרוחני הנהדר

על ידי , בכ= אנו עוני4 לסקרנות הפשטנית הגסה המקיפה אותנו. התחושה החומרית של העול4

 . ההיבטי4 המציאותיי4 האלימי4 של הפרימיטיביז4 שלנו
 :ש תפיסות חדשות של ציורהציור הפוטוריסטי שלנו מגל4 שלו: מסקנה

,  בניגוד  להתמוססות  האובייקטי4, זו הפותרת את בעיית הנפחי4 בציור .1

 .המקובלת על ראיית4 של  האימפרסיוניסטי4

,   המייחדי4  אות4הכוח3לקוויזו המובילה אותנו לתרג4 אובייקטי4  בהתא4   .2

 .ושבעזרת4  מושג כוח חדש לגמרי של אובייקטיביות פואטית

, אשר תית> את האווירה הרגשית של הציור) סקנה טבעית משתי האחרותכמ(זו  .3

שמה4 נובע מעיי> של ליריות , הסינתזה של מקצבי4 מופשטי4 שוני4 של כל אובייקט

 .                           תמונתית שלא נודעה עד כה
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 1912, המניפסט הטכני של הפיסול הפוטוריסטי
 .1912 באפריל 113ב, מילאנו, "פואזיה"במנשר על ידי ופורס4 , וני'חתו4 על ידי בוצ

 
, כל הפסלי4 הנראי4 במונומנטי4 או המוצגי4 בתערוכות בכל הערי4 האירופאיות

עד כי עיניי הפוטוריסטיות , התאמה וחיקוי מיגע3אי, מהווי4 מחזה מעורר חמלה של ברבריות

 !...נסבות מה4 בתעוב עמוק ביותר
 שאלפי פסלי4 ממשיכי4 דור אחר דור ליצור דמויות קשה להסביר את העובדה...

מדוע אולמות התצוגה של הפסלי4 מעוררי4 שעמו4 , מבלי לטרוח ולשאול את עצמ4, בובתיות

או מדוע הסרת הלוט מעל מונומנטי4 בכיכרות ; או מדוע ה4 שוממי4 לחלוטי> מאד4, או אימה

מכיוו> שהציור ממשי= כל הזמ> , 4 בציורמצב זה אינו קיי. בכל העול4 מלווה בגיחו= וחוסר הבנה

בכל זאת הוא מספק את כתב , למרות שתהלי= זה של מודרניזציה הוא עדיי> איטי. להתחדש

האישו4 הטוב והברור ביותר נגד כל העבודות המזויפות והעקרות הנוצרות על ידי הפסלי4 בני 

 .זמננו
הות זו טמונה בראיה מ. לא יתכ> כל חידוש באמנות מבלי שכל מהותה תתעדכ>...

אמנות אינה הופכת לביטוי של זמננו . היוצרי4 את הערבסק הפנימי, ובתפיסה של קווי4 ומאסות

כפי שהוב> על ,  וכ= הפיסול;רק על ידי רפרודוקציה של המראות החיצוניי4 של החיי4 העכשוויי4

 .הנו אנכרוניז4 מפלצתי, ידי האמני4 במאות האחרונות ובזו שלנו
בדר= .  לקחת את האובייקט שאותו אנו רוצי4 ליצור ולהתחיל ע4 גרעינו הפנימיעלינו...

אשר מקשרי4 אותו בדר= בלתי נראית א= מתמטית , זו נחשו8 חוקי4 חדשי4 וצורות חדשות

אמנות פלסטית חדשה . לאינסו8 הפלסטי החיצוני שלו ולאינסו8 הפלסטי הפנימי שלו) מחושבת(

  של מישורי4 אטמוספריי4 3ע; וכל חומר אחר , זכוכית, ברונזה,  על ידי גבס3זו תהיה תרגו4 

ראה את  (טרנסצנדנטאליז4 פיזיקאלי שאותה כיניתי, ראיה זו. אשר מקשרי4 וחותכי4 דברי4

תוכל לספק לאמנויות הפלסטיות את אות4 רשמי4 של הזדהות ורגשי ) "המציגי4 אל הקהל"דברי 

 . ות והדדיות בי> המישורי4 השוני4 של האובייקטהיוצרי4 השפעות צורני, קרבה מסתוריי4
להחיות את האובייקטי4 על ידי כ= שיראה את התפשטות4 בחלל , חייב אפוא, הפיסול 

איש אינו מאמי> עוד שהאובייקט מסתיי4 במקו4 שאחר . שיטתית ופלסטית, בצורה מוחשית

אינו נחת= ונחלק על ידי קוי4  ש3רחוב , מלו>, מכונית,  בקבוק3או שאי> מסביב לנו דבר , מתחיל

 .ערבסקיי4 או ישרי4
על , זאת אומרת, סגנו> של תנועה  לא יתכ> חידוש ללא חיפוש אחר, כמו בציור, בפיסול...

של , ומכא> האנליטית, ידי יצירת סינתזה מוגדרת ושיטתית של הגישה הפרגמנטרית המקרית

תיצור פיסול ,  הדדיות בי> המישורי4של תנודות האור וחדירות, שיטתיות זו. האימפרסיוניז4

אלא שהגוש , לא רק כקונסטרוקציה של מאסות, פוטוריסטי שביסודו יהיה ארכיטקטוני

 שבתוכה קיי4 הסביבה הפיסוליתהארכיטקטוני עצמו יכיל מרכיבי4 ארכיטקטוניי4 של 

 .פיסול סביבתי בדר= זו ניצור. האובייקט
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שמה4 , ות מתמטיי4 וגיאומטריי4 מופלאי4הפיסול הפוטוריסטי יכלול את אות4 יסוד

כמו אטריביוטי4 , האובייקטי4 הללו לא יעמדו בסתירה לפסל. בנויי4 האובייקטי4 בני זמננו

אלא בהתא4 לתפיסה הרמונית חדשה ה4 יהיו , מפרשי4 או כמו מרכיבי4 קישוטיי4 מנותקי4

גלגל שיניי4 של מכונה יבלוט , בדר= זו.  בתו= קווי השריריי4 של הגו8(encapsulated)מוכלי4 

או הספר ודפיו הפתוחי4 , או קווי השולח> יחתכו את ראש הקורא לשניי4, מתו= זרועו של מכונאי

 . כמניפה יבתרו את בט> הקורא
. האטמוספירה של המקו4 שבו היה מוצג, או בלט מתו=, הפיסול המסורתי חדר את תו=

של המשכיות ריתמית של קווי4 , תיקות אלההציור הפוטוריסטי כבר התקד4 מעבר לתפיסות ע

מדוע צרי= .... החלל העוט8 הבלתי נראהאו של בידוד הדמות מהרקע או מ> , בתו= הדמות

בואו ? כשהוא טעו> לעייפה בחוקי4 שלאיש אי> זכות לכפות, הפיסול להיות זה שמפגר מאחור

ל פסלי4 המכילי4 את הביטול השל4 והמוחלט של קווי4 מוגדרי4 ושונהפו= הכל ונתבע את 

 אנו מצהירי4 כי הסביבה חייבת .בואו ונפתח את הדמויות שלנו ונכניס את הסביבה לתוכ>. עצמ4

כ= שהמדרכה תקפו; אל : שהוא עול4 לעצמו ע4 חוקי4 משלו, להיות חלק מהשל4 הפלסטי

 . שניאו ראש= יחצה את הכביש בעוד שמנורת= תשזור קווי4 של קרני גבס מבית אחד ל, שולחנ=
יתמזג ויצור הרמוניה על בסיס , אנו רוצי4 שכל העול4 הנראה לעי> יתהפ= מעלינו

או לאובייקט אי> כל חשיבות אלא כמרכיב בריתמוס הפלסטי , לזרוע, לרגל: אינטואיטיבי טהור

, לא משו4 שאנו מנסי4 לחקות את הפרגמנטי4 היווני4 והרומיי4, ונית> לוותר עליה4, של השל4

לא , כמו בציור, השל4 הפיסולי. להתאי4 להרמוניה הכללית שהאמ> מנסה ליצוראלא במטרה 

מכיוו> שעל הדמויות והאובייקטי4 להתקיי4 באמנות , צרי= להדמות לדבר כלשהו אלא לעצמו

וכ= יתכ> שלדמות כלשהי תהיה זרוע אחת לבושה והשניה . ללא כל קשר למראה ההגיוני שלה4

בי> , ני4 של כד הפרחי4 יתרוצצו בחופשיות מוחלטת מסביבערומה ובאותו זמ> הקווי4 השו

רצועות , זכוכית, משטחי4 שקופי4, בצורה דומה, וכ=. הקווי4 של הכובע ובי> אלה של הצוואר

הגווני4 וחצאי ,  הצורות3כול4 יכולי4 לסמ> מישורי4 , מנורת רחוב או אור הבית, חוטי תיל, פח

 .הגווני4 של המציאות החדשה
נית> לייש4 ג4 ) "המציגי4 אל הקהל"ראה את דברי (טענו ביחס לקווי הכוח בציור ומה ש...

הקו הישר צרי= . כוח דינאמיי34על ידי קווי,  להביא לחיי4 את הקו הסטאטי של השריר3בפיסול 

כי הוא היחיד המתאי4 לפשטותה הפנימית של הסינתזה , לתפוס מקו4 של כבוד בקו השרירי

אלא שהקו הישר לא יוביל אותנו . לאקסהיביזיוניז4 הבארוקי החיצונישבעזרתה אנו מתנגדי4 

כפי שנוהגי4 פסלי4 אחדי4 המנסי4 נואשות , לחקות את המצרי4 או הפרימיטיביי4 או הפראי4

וכ= כול4 יווכחו . הקווי4 הישרי4 שלנו יהיו חיי4 ופועמי4. להשתחרר מאחיזת4 של היווני4

הנוקשה , וצורתו החשופה, מוגבלת של החומר3הלאבהכרחיות המוטבעת ביכולת הביטוי 

 .והראשונית תהפו= לסמל של נוקשות הפלדה בקוויה של המכונה המודרנית
כי אל לו לפסל לחשוש מאיזושהי שיטה חדשה המאפשרת לו , אנו רוצי4 לומר, ולבסו8

תית שבה  אי> פחד טיפשי יותר מזה שגור4 לפסל לחשוש מעזיבת הדר= האמנו.המציאותלהגיע אל 

וכ= א4 נראה שתנועה קצבית ! יש רק יצירה, או מוזיקה או שירה, אי> עוד ציור או פיסול. הוא עובד
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 השל4 הפיסולימסוימת נדרשת לקומפוזיציה במטרה להוסי8 או לסתור את הריתמוסי4 של 

 כדי לתת תחושה, ולו ג4 סותר, אפשר להשתמש בכל אמצעי, )הדרישה הבסיסית לכל יצרת אמנות(

 .הולמת לתנועה הקצבית של המישורי4 או הקווי4
תנועתה של הבוכנה פנימה , אל לנו לשכוח כי תנועת המטוטלת או תזוזת זרועות השעו>

כל אלה הנ4 מרכיבי4 ... התחברות4 והתנתקות4 של גלגלי השיניי4, והחוצה בתו= הגליל

תנועת הפתיחה והסגירה . 4שכל יצירת פיסול פוטוריסטית חייבת לנצל אות, פלסטיי4 וציוריי4

 .של שסתו4 יפה לא פחות מתנועות עפע8 העי> והיא בוודאי ג4 מודרנית יותר

 
 מסקנות

להגיע לרקונסטרוקציה מופשטת של מישורי4 ונפחי4 בכדי להגדיר צורה פיסולית  .1

 .ולא ער= פיגורטיבי

 .המסורתית של הנושא" הנשגבות"את , כמו בכל אמנות אחרת, להרוס בפיסול .2

לאשר את הצור= ; בטל בפיסול כל ניסיו> של סטרוקטורות ריאליסטיות מקריותל .3

כדי לגלות מחדש את היסודות , המוחלט של שימוש בכל המרכיבי4 של המציאות

אזורי4 על ידי התייחסות לגו8 ואל חלקיו כאל . הראשוניי4 של הרגישות הפלסטית

ללא , שורי4 של ע; או מתכתכל קומפוזיציה פיסולית פוטוריסטית תכיל מי, פלסטיי4

צורות של סיבי4 מעוגלי4 עבור . כדי ליצור את האובייקט, תנועה או בעלי תנועה מכנית

חוטי תיל ורשת עבור מישורי4 , חצאי עיגולי4 של זכוכית עבור הצנצנת, השיער

 .'אטמוספריי4 וכו

 לסרב לקבל. להרוס את ההדר הספרותי המסורתי של אנדרטאות השיש והברונזה .4

לעמוד על כ= . את הבלעדיות הטבעית של חומר אחד בקונסטרוקציה של השל4 הפיסולי

, שאפילו עשרי4 סוגי4 שוני4 של חומרי4 יכולי4 לבוא לידי שימוש ביצירת אמנות אחת

, ברזל, קרטו>, ע;, זכוכית: להזכיר מספר דוגמאות. במטרה להגיע לתנועה הפלסטית

 .' חשמל וכואורות, מראות, בד, עור, שיער, גבס

בקווי4 הישרי4 של , לעמוד על כ= שבמישורי4 מצטלבי4 של ספר ופינה של שולח> .5

כל , יש יותר אמת מאשר בכל השרירי4 המשתרגי4, בוילו> המשו= על גבי החלו>, הגפרור

אשר מהווי4 עדיי> את ההשראה היחידה , החזות והישבני4 של גיבורי4 ושל ונוסיות

 .י4 שלנולפסלי4 המודרניי4 התמהוני

להשתמש רק בנושאי4 מודרניי4 ועכשוויי4 כדי להגיע לגילוי הרעיונות הפלסטיי4  .6

 .החדשי4

של ) פרימיטיבי(הקו הישר הוא האמצעי היחד לגלות את הטוהר הראשוני  .7

 .סטרוקטורות ארכיטקטוניות חדשות של מאסות ושל אזורי4 פיסוליי4

 דר= אמצעי זה תוכל האמנות כי רק, פיסול סביבתילא יתכ> כל חידוש אלא דר=  .8

 .הפלסטית להתפתח ולהגיע לעיצוב האטמוספירה הסובבת את האובייקטי4 שלנו
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הדברי4 שאות4 אנו יוצרי4 מהווי4 רק גשר בי> האינסופיות הפלסטית החיצונית  .9

, ולכ> האובייקטי4 לעול4 לא יוכלו להיות סופיי4, ובי> האינסופיות הפלסטית הפנימית

 .ד את השני בדר= של אינספור אפשרויות של כוחות המושכי4 והדוחי4אלא רק לחתו= אח

יש להרוס את העירו4 השיטתי והתפיסה המסורתית שמאחורי הפסלי4  .10

יש לסרב באומ; לב ובכל מחיר לקבל כל יצירה שאינה עשויה כקונסטרוקציה . והאנדרטאות

 .טהורה של מרכיבי4 פלאסטיי4 מחודשי4 לחלוטי>
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 אקומו באלה'ג, 1913, ריסטי של בגדי גברי!המניפסט הפוטו
 

הקדשנו זמ> , באות4 מרווחי4 קצרי4 שבי> מאבקינו לחידוש, אנחנו הפוטוריסטי4

ג4 א4 , זה זמ> מה שאנו משוכנעי4 כי הבגדי4 של היו4. על נושאי4 רבי4, כמנהגנו, לויכוח

4 עדיי> ה, הפכו אות4 לפשוטי4 משהו כדי להתאימ4 לדרישות מודרניות מסוימות

 .פסאיסטי4 להחריד
, אבל, חסר צבע,  וכל מה שקשור בה4 שהוא צמודעלינו להרוס את כל בגדי הפסאיסטי4  

קודר ובעל צבעי4 , נחמד, דליל: יש להרוס, ובמה שקשור לבד. משעמ4 ולא תברואתי, מיוש>

 הקווי4 השמדת: בגזרה ובעיצוב. משבצות ונקודות, יחד ע4 דגמי4 שמורכבי4 מקווי4, טבעיי4

בואו ונסיי4 את . 'כל הצורות האחידות כמו הקפלי4 ופתחי האיוורור המגוחכי4 וכד, הסטאטיי4

התיאטראות ובתי הקפה , הרחובות ההומי4 שלנו. לבישת בגדי אבל המנהג המביש והצבוע של

כי הבגדי4 נוצרו רק כדי לשק8 את מצב הרוח העגו4 , כול4 טבולי4 בצבעי קבורה מדכאי4

 .של הפסאיסטי4 העכשוויי4והקודר 
בגדי4 מעיזי4 ע4 , שמח שמחי34שמח3בגדי שמח, עלינו להמציא בגדי4 פוטוריסטיי4

ומעל לכל יש לעשות4 כ= שיחזיקו , עליה4 להיות פשוטי4. צבעי4 מבריקי4 וקווי4 דינאמיי4

. כדי לעודד פעילות תעשייתית ולספק בקביעות הנאה חדשה לגופינו, מעמד זמ> קצר בלבד

הסגול מכל ,  אדו4 הכי אדו4 מכל האדומי34אריגי4 יש להשתמש בצבעי4 בעלי כוח שרירי ב

יש . אפור ושחור,  ובצבעי מתאר של לב>3ארגמ> . כתו4, צהוב חזק, הירוק של הירוקי4, הסגולי4

להמציא לבדי4 עיצובי4 דינאמיי4 שיתאימו לצבעי4 ושיבטאו אות4 בצורות דינאמיות שוות 

הגזרה חייבת לשלב קווי4 . 'עיגולי4 וכו, אליפסות, ספיראלות,  חרוטי4,משולשי4: ער=

בעוד צד , כאשר שרוול יד שמאל וחלק שמאלי של המקטור> בעיגולי4, סימטריי34דינאמיי4 וא

כתוצאה מ> הסנוור העליז . הכובע וכיוצא בזה, הגרביי4, וכ= לגבי המותניות. ימי> בריבועי4

שאות4 נשנה בעזרת הארכיטקטורה , בשילוב ע4 הרחובות הסואני4שיווצר על ידי הבגדי4 שלנו 

, הכל יתחיל לרצד כפריזמה מפוארת של חלו> רואה ענקי של חנות תכשיטי4, הפוטוריסטית שלנו

 ...וסביב לנו נמצא גושי צבע לולייניי4

 
 :אנחנו נלחמי! נגד

י4 של נקודות או צבעי4 המסודרי4 בדגמי4 קלוש,  של הצבעי4הביישנות והסימטריות . א

 ;פסי4 טיפשיי4
המגבילות , אומלל ועצוב, מדוכא,  הגורמות לאד4 לחוש עיי8חסר חיי4כל הצורות של לבוש  . ב

 ;את התנועה ויוצרות חיוורו> עצוב
המחלישי4 את הנפש ומוציאי4 את הקפיציות מתו= , והרמוניה" טע4 טוב"מה שמכונה  . ג

 .הצעד
 יי4 יהיו נוחי4 ושימושיי4אנו רוצי4 שהבגדי4 הפוטוריסט

 דינאמיי4 
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 אגרסיביי4 
 מזעזעי4 
 חיוניי4 
 אלימי4 
 )ריצה, התרוממות, א יוצרי4 תחושת ריחו8"ז(מעופפי4  
 מפולפלי4 
 מלאי שמחה 
 )כדי להאיר אפילו את הגש4(מאירי4  
 זרחניי4 
 מוארי4 בעזרת נורות חשמל 

 
וכ= כל אחד יוכל לשנות את ) מאטיפניאו( יש לספק בשרות משלוחי4 החלפות של דגמי4

 .      בגדיו בהתא4 לצור= או למצב הרוח

 
 :השינויי4 הניתני4 להשגה יכללו 
 אוהב 
 מתייהר 
 משכנע 
 דיפלומטי 
 גוני3חד 
 גוני3רב 
 מוצלל 
 .מבוש4 

 
ג4 א4 תושבי עיר זו או אחרת בעצמ4 , יהיה בידינו מבחר חיוני של בגדי4, כתוצאה מכ=

 .>ה4 חסרי דמיו
 שלנו יעזור להפי; את אותו סוג של מצב הרוח שאליו הבגדי4 הפוטוריסטיי4האושר של 

 .נגד העצבותבמניפסט שלו  ) (Palazzeschi( התכוו> חברי הטוב פאלאצסקי 

 
 .מאניפסטו פוטוריסטי על בגדי נשי4: יופיע בקרוב

 


