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1. PROJETO CALENDÁRIO

15 de maio de 1922 - 1^ edição de KLAXON

Será exposta uma edição fac-símile da revista e xerox.

2. Revista KLAXON

Órgão de uma coletividade intelectual, e revista KLAXON se 

denominou um "mensário de arte moderna". Editada às expensas dos 

idealizadores, Antônio Carlos Couto de Barros, Tácito de Almeida, 

Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, Sérgio Milliet, 

de Andrade, Rubens Borba de Moraes e Luis Aranha, se propunha a 

difundir as idéias dos componentes do grupo ou que por eles fos

sem aprovados. Assim, sua orientação era fruto de deliberação ge 

ral.

Oswald

Como era KLAXON

De aspecto gráfico inusitado, original a começar pela capa. 

Outras singularidades a tornaram pioneira no plano das artes grá 

ficas e visuais tais como o nome, todo em caixa baixa, que era o 

rodapé de todas as páginas, encabeçadas por números enormes 

negro. Outra inovação eram as ilustrações hors-texto. KLAXON pu-

em

blicou reproduções de desenhos, em preto e branco, de Brecheret,

Zina Aita, Anita Malfatti,Di Cavalcanti, Alberto Cavalcanti,

Yan de Almeida Prado, John Gaz e Tarsila do Amaral. Lançou parti, 

turas de Vila - Lobos e renovou, também, a arte publicitária como 

provam os anúncios da Lacta, no número 1 e, do Guaraná Espumante 

no segundo número.

KLAXON serviu de veículo a manifestos e textos inéditos dos

grandes escritores modernistas além de publicar no seu número 

o Manifesto Klaxista que dizia entre outras coisas: "KLAXON não 

se preocupará de ser novo, mas de ser atual. Essa é a grande lei

Sendo uma publicação orientada segundo os princ^ 

pios propalados pela Semana de 22, KLAXON funcionou como o veícu 

lo impresso do grupo. Tinha idéias inovadoras tais como a valor.1

KLAXON

da novidade".

zação da mulher e, além de exibir forte massa de poemas, 

divulga crônicas, contos, apólogos, diálogos, excertos de roman- 

ces e peças, sendo que o traço comum de toda a sua matéria e a 
nova linha do pensamento e expressão da sensibilidade artística. 

Mas o mensário é principalmente teorizador, divulga artigos dou

trinários, que visam educar o leitor, conquistá-lo para a ótica 

proposta pela arte moderna, informá-lo da problemática dessa ar

te .

KLAXON foi publicada de maio de 1922 a janeiro de 1923, per 

fazendo um total de 9 números.
/
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Mensario de arte moderna

REDACÇÃO E ADMINISTRAÇÃO:
R. Uruguay, n. 14 — Tel. 4098 Centr.

ASSIGNATURAS — Anno 12$000
Numero avulso —1$000

•v..

REPRESENTAÇÃO:
Rio de Janeiro — Sérgio Buarque de Hollanda 

Rua S. Salvador, 72 - A.
Suissa — L. Charle» Baudouin (Le Carmel — 

Saconnex d’Arve — Genebra)
Bélgica — Roger Avermaete (Antuérpia — 

Avenue d,Ameriquef n. 160)
A Redacção não se responsabiliza pelas idéias de seus 
collaboradores. Todos os artigos devem ser assignados 
por extenso ou pelas iniciaes* E* permittido o pseudony- 
mo, uma vez que fique registrada a identidade do autor, 
na redacção. Não se devolvem manucriptos. - — — —
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klaxon

Significação

lucta começou de verdade em princípios de 1921 
pelas columnas do “Jornal do Commercio” e do 
“Correio Paulistano”. Primeiro resultado : “Se

mana de Arte Moderna” — especie de Conselho Interna
cional de Versalhes. Como este, a Semana teve sua razão 
de ser. Como elle: nem desastre, nem triumpho. Como elle: 
deu fructos verdes. Houve erros proclamados em voz alta. 
Pregaram-se idéias inadmissíveis. E’ preciso reflectir. E’ 
preciso esclarecer. E’ preciso construir. D’ahi, KLAXON.

E KLAXON não se queixará jamais de ser incom- 

prehendido pelo Brasil. O Brasil é que deverá se esforçar 
para comprehender KLAXON.

Esthetica

KLAXON sabe que a vida existe. E, aconselhado por 
Pascal, visa o presente. KLAXON não se preoccupará 
de ser novo, mas de ser actual. Essa é a grande lei da 
novidade.

KLAXON sabe que a humanidade existe. Por isso é 

internacionalista. O que não impede que, pela integridade 

da patria, KLAXON morra e seus membros brasileiros 

morram.
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KLAXON sabe que a natureza existe. Mas sabe que 

o moto lyrico, productor da obra de arte, é uma lente 

transformadora e mesmo deformadora da natureza.

KLAXON sabe que o progresso existe. Por isso, sem 
renegar o passado, caminha para deante, sempre, sempre. 
O campanile de São Marcos era uma obra prima. Devia 
ser conservado. Cahiu. Reconstruil-o foi 
sentimental e dispendiosa — o que berra deante das ne
cessidades contemporâneas.

<

uma erroma

KLAXON sabe que o laboratorio existe. Por isso 

quer dar leis scientificas á arte; leis sobretudo baseadas 

progressos da psychologia experimental. Abaixo os 

preconceitos artísticos! Liberdade! Mas liberdade 

bridade pela observação.

nos
em-

V

KLAXON sabe que o cinematographo existe. Pérola 
White é preferível a Sarah Bernhardt. Sarah é tragédia, 
romantismo sentimental e technico. Pérola é raciocínio, 
instrucção, esporte, rapidez, alegria, vida. Sarah Ber
nhardt = século 19. Pérola White = século 20. A cine- 

matographia é a criação artística mais representativa da 

nossa epoca. E’ preciso observar-lhe a lição.

KLAXON não é exclusivista. Apezar disso jamais 

publicará inéditos maus de bons escriptores já mortos.

.

i
KLAXON não é futurista.

íKLAXON é klaxista.

Vk 1 a x o n



Cartaz

KLAXON cogita principalmente de arte. Mas quer 
representar a epoca de 1920 em diante. Por isso é poly- 
morpho, omnipresente, inquieto, comico, irritante, contra
ditório, invejado, insultado, feliz.

KLAXON procura: achará. Bate: a porta se abrirá. 
Klaxon não derruba campanile algum. Mas não recons
truirá o que ruir. Antes aproveitará 0 terreno para soli- 
dos, hygienicos, altivos edifícios de cimento armado.

KLAXON tem uma alma collectiva que se caracte- 
risa pelo impeto constructivo. Mas cada engenheiro se 
utilizará dos materiaes que lhe convierem. Isto significa 
que os escriptores de KLAXON responderão apenas pelas 
idéias que assignarem.

Problema
Século 19 — Romantismo, Torre de Marfim, Symbo- 

lismo. Em seguida 0 fogo de artificio internacional de 
1914. Ha perto de 130 annos que a humanidade está fa
zendo manha. A revolta é justíssima. Queremos construir 
a alegria. A própria farça, o burlesco não nos repugna, 
como não repugnou a Dante, a Shakespeare, a Cervantes. 
Molhados, resfriados, rheumatisados por uma tradição de 
lagrimas artísticas, decidimo-nos. Operação cirúrgica. 
Extirpação das glandulas lacrimaes. Era dos 8 Batutas, 
do Jazz-Band, de Chicharrão, de Carlito, de Mutt & Jeff. 
Era do riso e da sinceridade. Era de construcção. Era de 
KLAXON.

A REDACÇÃO

klaxon



JPaulicèa :Desvairada
onvulsões teliuricas 
Esthesia 
Fendas
Mario de Andrade escreve a Paulicéa 
Nem o sismographo de Pachwitz mede os tremores do teu 

coração
Ebullição 
Sarcasmo 
Odio vulcânico 
Tua piedade
Escreveste com um raio de sol 
No Brasil
Aurora de arte século XX

Como na pintura Annita Malfatti que pintou o teu retrato 
Cathodographia
Um momento de tua vida estampado no teu livro
Roentgen
Raios X
Mas ha todos os brilhos 
Ar rarefeito de poesia 
Kilometros quadrados 9 milhões 
Tubo de Crookes
Os raios cathodicos de teu lyrismo colorem as materiali- 

dades incolores 
Aquecimento 
No tubo
Havia também uma cruz 
Tua religião 
Fluorescência 
Phosphorescencia 
Não es futurista
Ha nos teus poemas raios ultravioletas 
Torrentes de cores
Teu retrato 
Teu livro
Porque o arco-iris é seu pincel 
E é tua penna também

LUÍS ARANHA.k 1 a x o n
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Projeto Calendário. Homenagem aos se
tenta anos de lançamento da Revista Klaxon, e 
aos artistas Guido Mondim e Anestor Tava
res, que mostram, respectivamente, pinturas e 
esculturas. Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, Salão Nobre, Praça da Alfândega, 
s/n.°, tel. 221-8456. De terça a domingo, das 
lOh às 17h. Até 31 de maio.
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GUIDO MONDIM E ANESTOR 
TAVARES — No Saguão Nobre do 
Margs (Rua Sete de Setembro 1010, 
Praça da Alfândega, telefone 221- 
8456 e 227 2311), homenagem a es
tes dois artistas plásticos no mês de 
seu aniversário, juntamente com os 
70 anos de lançamento da Revista 
Klaxon, integrando o Projeto Calen
dário. De terças a domingos, das 1 Oh 
às I7h.

Projeto
Calendário:
homenagem a 
Guido
Mondim, no
Margs
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GUIDO MONDIM E ANESTOR TA
VARES — No Saguão Nobre do Margs 
(Rua Sete de Setembro 1010, Praça da 
Alfândega, telefone 221-8456 e 227- 
2311), homenagem a estes dois artistas 
plásticos no mês de seu aniversário, jun
tamente com os 70 anos de lançamento 
da Revista Klaxon, integrando o Projeto 
Calendário. De terças a domingos, das 
lOh às 17h.
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REVISTA KLAXON - Em 
comemoração aos 70 anos do 
lançamento da primeira edi
ção da Revista Klaxon, veícu
lo de divulgação de alguns 
dos principais modernistas 
responsáveis pela realização 
da Semana de Arte Moderna 
de 22, o Margs expõe, no Sa
guão Nobre, reproduções da 
Revista Klaxon. Esta mostra 
fica até 31 de maio no Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul, situado na Praça da Al
fândega, s/n?
223-2711.
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KLAXON INOVANDO
Maio, 1922. Foi lançado ontem, dia 

15, o primeiro número da revista Klaxon, 
que se apresentou como o mensário da 
arte moderna.

Antonio Carlos Couto de Barros, Tá
cito de Almeida. Guilherme de Almeida, 
Mário de Andrade, Sérgio Milliet, Oswald 
de Andrade, Rubens Borba de Moraes e 
Luís Aranha compõem o grupo respon
sável pelo novo órgão. Ele não tem ex
pediente definido.

Klaxon trouxe inovações na parte 
gráfica e de reclames. Um imenso A, em 
vermelho, ocupou a primeira página. Um 
reclame dos chocolates Lacta tomou toda 
a quarta página do mensário, apenas com 
duas palavras “coma Lacta", bem dife
rente dos anúncios feitos até hoje.

No artigo de abertura o grupo afirmou 
que vai tratar principalmente "de arte". 
Klaxon quer representar a época de 1920 
em diante. "Por isso é polimorfo, onipre
sente, inquieto, cômico, irritante,’ contra
ditório, invejado, insultado e feliz.”

Com representantes exclusivos no Rio 
de Janeiro, Sérgio Buarque de Holanda; 
na França, L. Charles Baudoin; e na Bél
gica, Roger Avermaete, o novo mensário 
terá assinatura anual de 12S000 e o núme
ro avulso por 1$000. [Fonte: Secretaria 
Estadual da Cultura - abril de 1922.)

KLIXON
mensgjrio 
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