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Introduction: Henryk Berlewi (1894-1967) was a painter, graphic designer         

and art theorist associated with the Constructivist and Op Art movements. He was a              

member of Yung Yidish, based in Vilnius, and an influential figure in Yiddish book              

design and typography in the 1920s. 

Although Berlewi often wrote in Yiddish, this present article was originally           

composed in German for the third issue of Milgroym, and translated into Yiddish by              

Moyshe Kleinman. 
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Jewish Artists in Contemporary Russian Art 

 

(Upon the opening of the Russian art exhibit in Berlin, 1922) 
 

The issues that have emerged in the world of art over the last several decades have                

perhaps nowhere reached such a level of tension as in Russia. The new artistic ideas,               

which since the downfall of the so-called “Peredvizhniki” have begun to migrate here             
1

from Western Europe, particularly France (with a considerable delay), have not only            

acclimated rapidly but continue to develop and expand. So it was with Cézannism,             

Cubism, Futurism and so on; with the entire breadth and depth of the Russian soul,               

these new artistic ideas, or artistic philosophies, were adopted and led to their final,              

logical consequences. That, which in the West was a product of harmless            

experimentalism, by virtue of its entirely free, non-obligatory, creative objective, has           

here in Russia effectively developed into a theory—a canon.  

These vicissitudes and the disintegration of currents have occurred here more           

radically and sharply than anywhere else. Thanks to that uniquely Russian openness to             

new ideas and forms, Russia has reached exemplary heights in the past fifteen to twenty               

years, the likes of which none of the European countries, despite having served Russia              

as a model of artistic progress, have achieved. Yet, to suggest that the new Russian art                

drew its strengths solely from elsewhere would be a mistake. Icons, luboks and            
2

hand-painted shop signs were to no lesser degree the inspirations for new artistic             

quests.  

Luboks and shop signs played a particularly significant role in the development of             

these artistic forms. Through them, a new world of high ideals and possibilities revealed              

itself before the eyes of the artist. Forms that were previously ignored and deemed              

worthless were raised to an apotheosis. In their primitivism and awkwardness the artist             

discovered hidden strengths that were much more potent and direct and therefore more             

persuasive and emotional than the most refined delicacy of the “official salon art.”  

The two main forces behind the new artistic form in Russia—Western European            

art with its entire wealth of interesting experiments and results and the familiar folk art               

with all the splendor of exoticism, grotesqueness and enchantment—came together          

through a wonderful fate. The joining of these two forces, according to the nature of               

disparate artistic elements, should have brought about an especially interesting artistic           

perspective. But the reality was somewhat disappointing, demonstrating that a synthesis           

(except for a unique case that I will recall later) was not achieved and that the two                 

elements could not unite organically. They constantly repelled each other, then retreated            

in opposite directions, into their own worlds. 

To this day, we are witnessing such a division in Russian art. On the one hand,                 

we have a group of artists who hail from a tradition of romantic folklore. On the other                 

hand, we have a group of artists who have rejected every type of sentimentalism and               

1 In English: “The Wanderers.” 1871-1923. Group of Russian realist artists who rejected the neo-classicism 

embraced by the Imperial Academy of Arts in St. Petersburg in favor of more candid depictions of social 

injustices.  

2 A Russian print that draws from scenes in literature and folklore.  
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fully devoted themselves to universal artistic tasks. In addition to these two groups,             

which represent entirely different standards, there is a third group that seeks,            

consciously or unconsciously, to unite these distinct elements.  

Marc Chagall is the most important and characteristic representative of such a            

vision. He is perhaps the only artist who has successfully brought together two entirely              

different artistic worlds. The formal elements that compose his works emerge clearly:            

Russian luboks, old Jewish murals and Cubism. But due to his transnationalism and             

collectivism (except for his strong individuality), which I will refer to as a cosmic              

position of artistic intuition, he has succeeded in raising himself above formal            

particularism. In his own metaphysical universe, he has transformed two supposedly           

disparate worlds into a powerful, harmonious, ringing chorus—oriental exoticism with          

all its mystical content and strict European monumental Cubism. I reiterate: Chagall is             

unique in this respect. The whole cluster of young, mostly Jewish artists who strive to               

Europeanize the Jewish lubok demonstrate a great helplessness. They lack the distinct            

intellectual structure that is unique to Chagall, that allows him to create his work. It is                

no surprise that they find themselves in such a dilemma. At a time when their entire                

soul is captivated both by the wonderful magic of old Jewish folk art and mysticism and                

by new artistic forms that stem from an entirely different source, namely, that of              

machines and industry, any decision at the expense of one of these two artistic forces is                

no small task.  

The strict, formal uniformity that serves as such an important basis for all art has               

received particular significance today. Now, more than ever, the artist strives           

wholeheartedly for a uniform and consistent form that gives a certain physiognomy to             

his entire creation. For this reason, so many modern artists have renounced such             

sentimentalism, emotional excess and spontaneity. They rely more on unemotional          

intellect, which is not as misleading as blind instinct (it may even be creative). On the                

contrary, it guarantees an exact, coherent and conscious form. An example of this can be               

found in the work of Lissitzky, who for a long time devoted himself to Chagallism (his                

Had Gadya, Yingl Tsingl Khvat, etc.). But thanks to his analytical abilities, he quickly              

freed himself from that sentimentalism and transitioned to a pure structure (“proun”) . 
3

In general, it is impossible to speak of a fixed physiognomy in the work of Jewish                

artists, both in Russia and abroad. Their versatility—let’s call it the “encyclopedic            

nature” of their art—which probably draws as much from a specific Jewish spirit as from               

the lack of a well-established artistic tradition is immensely great. Nathan Altman is an              

“encyclopedist” in that sense of the word. His work exhibits the sum of all the forms that                 

have been achieved in recent years. Everything is there; nothing has been left out:              

abstraction, Picasso, realistic drawings, the portrait “Lenin,” Jewish folk ornamentation          
4

and so on. Brilliantly eclectic, he wholeheartedly experiences these already existing           

3 A structure in a precise, geometric form that possesses no utilitarian purpose in and of itself but that 

represents a constructive energy for future monumental constructions. The term was coined by Lissitzky 

to describe his own work. 
4 A collection of sketches of Lenin 
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forms, passing them through his own artistic prism. Of the works I have been able to                

see, his theater sets for Acosta, strictly faithful to structure and tone (the third act with                
5

the synagogue is weaker), are among the most autonomous and powerful. 

The artist who is most representative of the specific character of contemporary            

Russian painting and who is at the same time the most mature of all Jewish painters is                 

Shterenberg. Having absorbed the pure, pictorial culture of Cézanne, Henri Rousseau,           

etc. and the achievements of Cubism, he has developed his work, not as the              

Suprematists did, toward the boundaries of artistic representation (which logically leads           

to the suicide of the art itself) but toward perfect restraint. The shop signs that I                

mentioned above as possessing unlimited, vivid possibilities was the most significant           

inspiration for Shterenberg’s images. He used shop signs as his raw material, developing             

and transforming them into fine, elegant and self-contained works.  

The word “image” has of late been largely ignored by the Leftists. This has              

resulted from the fact that these new artistic forms are primarily based on pure              

experimentation. Shterenberg is now perhaps the only Leftist artist who, using his cult             

of pure form and material, has solved the tasks of articulation, rhythm, texture and tone,               

just as the extreme Neo-Cubists and Suprematists have torn apart and liberated them             

from their subjects. Yet, unbound by abstract experimentalism, he returns to concrete            

forms without losing his power for abstraction. From subject to abstraction back to             

subject—in this lies the paradox of Shterenberg’s painting.  

Shterenberg and Chagall are the only two artists in Russia who have uniquely and              

constructively solved the latest issues that have arisen in painting. They have            

demonstrated that art is a living thing that cannot be violently detached from life itself,               

as some of the theoreticians of Constructivism  would have us believe.  
6

 

  

5 Karl Gutzkow’s play Uriel Acosta (1847) was performed by the Moscow State Yiddish theater in April of 

1922, under the direction of Aleksei Granowsky. 
6 Early 20th century Russian art movement that viewed art as a means of effecting social change. 
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 יִידישע קינסטלער אין דער הַײנטיקער רוסישער קונסט
 (צו דער רוסישער קונסט־אויסשטעלונג אין בערלין 1922.)

 
 די ּפרָאבלעמען, וועלכע זַײנען אין די לעצטע עטלעכע צענדליק יָארן אויף דעם געביט ֿפון קונסט

 ַארויסגעשווּומען, הָאבן אֿפשר אין קיין שום לַאנד נישט דערגרייכט ַאזַא מדרגה ֿפון שּפַאנונג, ווי אין
 רוסלַאנד. די נַײע קונסטאידעען, וועלכע הָאבן ָאנגעהויבן דָא, זַײט דעם נידערגַאנג ֿפון דעם ַאזוי

 גערוֿפענעם „ּפערעדוויזשניטשעסטווָא“, ַאריבערצּוווַאנדערן ֿפון וועסט־איירָאּפע, הויּפטזעכלעך ֿפון
 ֿפרַאנקרַײך (מיט ַא שּפָארער ֿפַארשּפעטיקונג), הָאבן זיך אין ַא קורצער צַײט נישט נָאר ֿפולשטענדיק

 ַאקלימַאטיזירט, נָאר זיי הָאבן זיך ווַײטער ַאנטוויקלט און ֿפַארטיֿפט. ַאזוי איז געווען מיט דעם סעזַאניזם,
 קוביזם, ֿפוטוריזם, ַא"ַא. מיט דער גַאנצער ברייטקייט און טיֿפקייט ֿפון דער רוסישער נשמה זַײנען די

 דָאזיקע נַײע קונסטאידעען ָאדער קונסט־ֿפילָאזָאֿפיעס אויֿפגענומען געווָארן און נָאך דעם צוגעֿפירט ביז צו
 זייערע לעצטע, לָאגישע קָאנסעקווענצן. דָאס, ווָאס דָארט איז געווען ַא ּפרָאדוקט ֿפון ַא הַארמלָאזער

 עקסּפערימענטַאליסטיק און, ַאלס ֿפרַײער, נישט־ָאבליגַאטָארישער, שעֿפערישער ָאביעקט, גילטיק געווען,
  איז דָא ַאנטוויקלט געווָארן אין ַא טעָאריע, אין ַא קַאנָאן.

 אויך די אומווַאנדלונג און די צעגלידערונג ֿפון ריכטונגען זַײנען דָא צוגעגַאנגען ֿפיל רַאדיקַאלער און
 שַארֿפער ווי ערגעץ ווּו. ַא דַאנק ָאט דער סּפעציֿפיש רוסישער אויֿפנעמונגס־ַארט ֿפון נַײע אידעען און
 ֿפָארמען, הָאט רוסלַאנד אין משך ֿפון די לעצטע 15־20 יָארן אין דער קונסט־ַאנטוויקלונג דערגרייכט
 ַאזעלכע ווַײטע סטַאדיען, צו וועלכע יענע איירָאּפעִישע לענדער, ווָאס הָאבן אייגנטלעך ֿפרִיער געדינט

 רוסלַאנד ַאלס ֿפָארבילד ֿפון קינסטלערישן ֿפָארטשריט, זַײנען נָאך נישט צוגעקומען. בַאהויּפטן ווידער, ַאז
 די נַײע רוסישע קונסט הָאט אויסשליסלעך געשעּפט אירע קרעֿפטן ֿפון אויסן, ווָאלט געווען ַא טעות. די

 איקָאנע, דער לובָאק, די שילדן־מָאלערַײ — ָאט דָאס זַײנען נישט אין ַא קלענערער מָאס געווען די
 ָאנרעגערס ֿפון די נַײע זוכענישן.

  בַאזונדערס דער לובָאק און דער קליין־שטעטלדיקער שילד הָאבן אין דער ֿפָארעם־ווַאנדלונג געשּפילט ַא
 בַאדַײטנדיקע רָאלע. ֿפַאר די אויגן ֿפון דעם קינסטלער הָאט זיך אין זיי ַאנטּפלעקט ַא נַײע וועלט ֿפון הויכע

 קינסטלערישע ווערטן און מעגלעכקייטן. דָאס ווָאס איז ֿפרִיער געווען ֿפולשטענדיק איגנָארירט און
 בַאטרַאכט ַאלס ַא מינדערווערטיקע זַאך, איז דערהויבן געווָארן צו ַאן ַאּפָאטעָאזע. דווקא אין זייער

 ּפרימיטיווקייט און אומגעלומּפערטקייט הָאט דער קינסטלער ַאנטדעקט בַאהַאלטענע און סודותדיקע
 ּכוחות, ווָאס זַײנען ֿפיל שטַארקער אוממיטלבַארער, און דערֿפַאר איבערצַײגנדיקער און עמָאציָאנעלער

 איידער די רַאֿפינירטסטע ֿפַײנהייטן ֿפון דער „ָאֿפיציעלער סַאלָאנקונסט“.
 די צוויי ַאזלָא הויּפטֿפַאקטָארן ֿפַאר דער נַײער קונסט־געשטַאלטונג אין רוסלַאנד: די וועסט־איירָאּפעִישע
 קונסט מיט איר גַאנצן רַײכטום ֿפון אינטערעסַאנטע עקסּפערימענטן און רעזולטַאטן ֿפון איין זַײט, און די

 היימישע ֿפָאלקסקונסט מיט איר גַאנצן ּפרַאכט ֿפון עקזָאטיק, גרָאטעסקייט און מערכנהַאֿפטיקייט ֿפון דער
 ַאנדערער זַײט, הָאבן זיך עּפעס דורך ַא ווּונדערלעכן שיקזַאל אין איינער און דער זעלבער צַײט

 צוזַאמענגעשטויסן.
 דער דָאזיקער צוזַאמענשטויס ֿפון צוויי, לויט דער נַאטור גַאנץ ֿפַארשיידענע קונסט־עלעמענטן, הָאט אין

 ּפרינציּפ געדַארֿפט ֿפירן צון ַא זייער אינטערעסַאנטן קינסטלערישן ַאסּפעקט. די ווירקלעכקייט ָאבער הָאט
 אונדז אין דעם ּפרט ַא ביסל ַאנטוישט און זי איבערצַײגט אונדז, ַאז צון ַא סינטעז איז מען נָאך ֿפָארלויֿפיק

 (אויסער איין־איינציקן ֿפַאל, וועגן וועלכן איך דערמָאן שּפעטער) נישט צוגעקומען, און ַאז די ביידע
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 עלעמענטן קענען זיך נישט ָארגַאניש ֿפַאראייניקן, נָאר זיי רַײסן זיך ּכסדר ֿפון ַאנַאנדער, יעדער אין זַײן
 אייגענער ריכטונג, אין זַײן אייגענער וועלט. בַײם הַײנטיקן טָאג זַײנען מיר אויך עדות ֿפון ַאזַא מין

 שּפַאלטונג אין דער רוסישער קונסט. ֿפון איין זַײט הָאבן מיר ַא ריי קינסטלער, וועלכע שטעקן
 ֿפולשטענדיק אין דעם רָאמַאנטישן ֿפָאלקלָאר, און ֿפון דער ַאנדער זַײט ַא ריי קינסטלער, ווָאס הָאבן זיך

 ָאּפגעזָאגט ֿפון יעדן מין סענטימענטַאלקייט און מיט דער גַאנצער סטיכיע זיך ָאּפגעגעבן
 אוניווערסַאל־קינסטלערישע אויֿפגַאבן. ַאחוץ ָאט די ביידע גרוּפן, וועלכע שטעלן מיט זיך ֿפָאר צוויי גַאנץ

 ֿפַארשיידענע ריכטליניען, איז נָאך ֿפַארַאן ַא גרוּפע, ווָאס זוכט בַאווּוסט ָאדער אומבַאווּוסט, די ביידע
 דערמָאנטע עלעמענטן אין איין גַאנצס צו ֿפַאראייניקן. דער בַאדַײטנדיקסטער און כַארַאקטעריסטישסטער

 ֿפָארשטייער ֿפון ַאזַא מין קונסט־אויֿפֿפַאסונג איז  מַארק שַאגַאל . ער איז אֿפשר אויך דער איינציקער
 קינסטלער, וועמען ס׳איז ווירקלעך געלונגען צוויי גַאנץ ֿפַארשיידענע וועלטן אין ַא גַאנצקייט צו ָארגַאניזירן.
 אין זַײנע ווערק שווימען דָאך דַײטלעך ַארויס די ֿפָארמַאלע עלעמענטן, ֿפון וועלכע די דָאזיקע ווערק זַײנען

 ַאנטשטַאנען: דער רוסישער לובָאק, דָאס ַאלט־יִידישע ווַאנט־מָאלערַײ און דער קוביזם. ַא דַאנק ָאבער זַײן
 איבערנַאציָאנַאלן, איבערּפערזענלעכן (ַאחוץ זַײן שטַארקער אינדיווידוַאליטעט) כ׳וועל זָאגן: קָאסמישן

 ַארט ֿפון קונסט־ָאנשויונג, איז אים געלונגען אויֿפצוהייבן זיך הויך איבער דעם ֿפָארמַאלן ּפַארטיקולַאריזם
 און אין זַײן אייגענער, מעטַאֿפיזישער וועלט צו ֿפַארווַאנדלען די ּכלומרשט קעגן ַאנַאנדער ֿפרעמדע וועלטן:

 די ָאריענטַאלישע עקזָאטיק מיט איר גַאנצן מיסטישן אינהַאלט און דעם שטרענגן, איירָאּפעִישן
 מָאנומענטַאלן קוביזם — אין ַא מעכטיקן, הַארמָאניש קלַאנגענדיקן כָארַאל. — איך חזר נָאך ַא מָאל

 איבער: שַאגַאל איז דער איינציקער אין דעם זין ֿפענָאמען. די גַאנצע ּפלעיַאדע ֿפון יונגע, ַאממייסטן יִידישע
 קינסטלער, וועלכע בַאמִיען זיך אויך דעם יִידישן לובָאק צו ֿפַאראיירָאּפעיִזירן, ווַײזן ַארויס דערבַײ ַא זייער

 גרויסע אומבַאהָאלֿפנקייט. זיי ֿפעלט גרָאד יענע אייגנַארטיקע גַײסטיקע סטרוקטור, וועלכע איז לעת־עּתה
 נָאר שַאגַאלס אייגנטום, און וועלכע הָאט אים דערלויבט צו רעַאליזירן זַײן ווערק. און עס איז גָאר נישט
 קיין ווּונדער, ווָאס זיי געֿפינען זיך אין ַאזַא שווערער לַאגע. אין ַא מָאמענט, ווען זייער גַאנצע נשמה איז

 ֿפַארכַאּפט געווָארן ֿפון איין זַײט דורך דעם ווּונדערלעכן צויבער ֿפון דער ַאלטער יִידישער ֿפָאלקסקונסט און
 מיסטיק און ֿפון דער צווייטער זַײט, נישט אין ַא קלענערער מָאס, דורך די נַײע ֿפָארמען, וועלכע ווַאקסן

 אויס אויף גָאר ַאן ַאנדערן בָאדן, נעמלעך, אויף ַא בָאדן ֿפון מַאשינען און אינדוסטריע — איז יעדער מין
 ַאנטשליסונג אויֿפן חשבון ֿפון איינעם ֿפון די ביידע קונסטֿפַאקטָארן נישט קיין לַײכטע זַאך. די שטרענגע

 ֿפָארמַאלע איינהייטלעכקייט, וועלכע איז ַאזַא וויכטיקער ּפָאסטולַאט ֿפַאר יעדן קונסטווערק, הָאט
 בַאזונדערס בַײם הַײנטיקן טָאג בַאקומען ַאן אומגעהַײערע בַאדַײטונג. מער ווי ַאלע מָאל שטרעבט דער
 קינסטלער הַײנט  גַאנץ בַאווּוסט צו ַאן איינהייטלעכער און אויסגעהַאלטענער ֿפָארעם , וועלכע גיט ַא

 בַאשטימטע ֿפיזיָאנָאמיע זַײן גַאנץ שַאֿפן. און דעריבער זָאגן זיך טַאקע ָאּפ ֿפיל מָאדערנע קינסטלער ֿפון
 יעדן מין סענטימענטַאלקייט, ֿפון איבערֿפלוס ֿפון געֿפילמעקסיקייט, ֿפון סּפָאנטַאנער ַארט שַאֿפן, און זיי

 ֿפַארלָאזן זיך מער אויף דעם ניכטערנעם אינטעלעקט, וועלכער איז נישט ַאזוי ֿפַארֿפירעריש ווי דער
 בלינדער אינסטינקט (מעג ער זַײן ַאֿפילו שעֿפעריש), נָאר ֿפַארקערט, ער גיט גַארַאנטיעס ֿפַאר ַאן

 עקזַאקטער, אויסגעהַאלטענער, בַאווּוסטזיניקער ֿפָארעם. ַא בַײשּפיל שטעלט מיט זיך אין דעם ּפרט ֿפָאר
 ליסיצקי, וועלכער הָאט זיך אויך ַא צַײט לַאנג ָאּפגעגעבן דעם שַאגַאליזם (זַײנע „חד־גדיא“, „ייִנגל צינגל

 כווַאט“ ַא״ַא), הָאט ָאבער, ַא דַאנק זַײנע ַאנַאליטישע ֿפעִיקייטן שנעל זיך בַאֿפרַײט ֿפון דער דָאזיקער
. 7  סענטימענטַאלקייט און ַאריבער צו דער ריינער קָאנסטרוקציע (ּפרָאאון)

 צו רעדן איבער ַאן ַאלגעמיינער בַאשטימטער ֿפיזיָאנָאמיע ֿפון דער שַאֿפונג בַײ יִידישע קינסטלער, סַײ אין
 רוסלַאנד, סַײ אין ַאנדערע לענדער, איז איבער הויּפט אוממעגלעך. די ֿפילזַײטיקייט, כ׳וועל זָאגן: די

 ענציקלָאּפעדישקייט ֿפון זייער קונסט, ווָאס נעמט זיך ווָארשַײנלעך ֿפון דעם סּפעציֿפישן יִידישן גַײסט, ווי

  ַא קָאנסטרוקציע אין ַא ּפרעציזער געָאמעטרישער ֿפָארעם, וועלכע בַאזיצט אייגנטלעך ַאליין קיין7
 אוטיליטַארן צוועק, וועלכע ָאבער שטעלט מיט זיך ֿפָאר ַא קָאנסטרוקטיווע ענערגיע ֿפַאר קינֿפטיקע

  מָאנומענטַאלע קָאנסטרוקציעס. דער טערמין איז דורך ליסיצקין ַאליין ֿפַאר זַײנע ווערק געשַאֿפן געווָארן.
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 אויך ֿפון דעם מַאנגל ֿפון ַא געוויסער קינסטלערישער טרַאדיציע, איז אומגעהַײער גרויס. ַאן
 ענציקלָאּפעדיסט אין דעם זין ֿפון ווָארט איז  נַאטַאן ַאלטמַאן . ער צַײגט אונדז אין זַײנע ווערק דעם

 סך־הּכל ֿפון די ַאלע ֿפָארמען, וועלכע זַײנען אין משך ֿפון די לעצטע יָארן דערגרייכט געווָארן. ַאלץ איז דָא
 ֿפַארַאן; ס׳איז גָארנישט ֿפַארֿפעלט געווָארן: קעגנשטַאנדלָאזע זַאכן, ּפיקַאסָא, רעַאליסטישע צייכענונגען,
, יִידישע ֿפָאלקס־ָארנַאמענטיק אַאז״וו. ער איז ַא גלענצנדיקער עקלעקטיק, וועלכער 8 ּפָארטרעט „לענין“

 לעבט באמת דורך און דורך, מיט דער גַאנצער אויֿפריכטיקייט, די ַאלע שוין ֿפַאר אים צוגעגרייטע
 ֿפָארמען, און לָאזט זיי דורך, דורך זַײן אייגענער קינסטלערישער ּפריזמע. זַײנע טעַאטער־דעקָארַאציעס

 ֿפַאר ַאקָאסטַא געהערן צו די זעלבשטענדיקסטע און שטַארקסטע זַײנע זַאכן, וועלכע מיר איז געלונגען צו
 זען. זיי זַײנען שטרענג אויסגעהַאלטן אין דער קָאנסטרוקציע און אין דעם טָאן (שווַאכער איז דער דריטער

  ַאקט מיט דער שול).
 ַאממייסטן סימּפטָאמַאטיש ֿפַאר דער סּפעציֿפישער אייגנַארט ֿפון דער הַײנטיקער רוסישער מָאלערַײ, און

 גלַײכצַײטיק ַאממייסטן קריסטַאליזירט ֿפון ַאלע ַאנדערע יִידישע מָאלער, איז —  שטערנבערג.
 ַארַײנזַאּפנדיק אין זיך ַא גרויסע מָאס ֿפון ריין מָאלערישער קולטור (ווי עס שַײנט: סעזַאן, ַאנרי רוסָא ַא״ַא)

 און נישט אין ַא קלענערער מָאס אויך די דערגרייכונגען ֿפון קוביזם, הָאט ער זַײן ווערק קָאנסעקווענט
 ַאנטוויקלט, נישט ַאזוי ווי די סוּפרעמַאטיסטן הָאבן עס געטָאן, צו די גרענעצן ֿפון קינסטלערישער

 געשטַאלטונג (ווָאס ֿפירט אייגנטלעך לָאגיש צום זעלבסטמָארד ֿפון דער קונסט זעלבסט) — נָאר צו ַאן
 ַאבסָאלוטער ֿפולקומענהייט ֿפון בַאהערשונג דעם מָאלערישן מַאטעריַאל. די שילדער־מָאלערַײ, וועגן

 וועלכער כ׳הָאב אויבן דערמָאנט, ַאז זי בַאזיצט אומענדלעכע מָאלערישע מעגלעכקייטן, הָאט
 שטערנבערגן געדינט ַאלס דער וויכטיקסטער סטימולַאנט ֿפַאר זַײנע בילדער. ער הָאט זיך בַאנוצט מיט
 דעם שילד ווי מיט ַא רוישטָאף, וועלכער איז נָאך דעם ֿפַארַארבעט און ֿפַארווַאנדלט געווָארן אין ֿפַײנע,

 רַאֿפינירטע און געשלָאסענע בילדער. דָאס ווָארט „בילד“ איז לעצטנס געווָארן זייער שטַארק איגנָארירט
 ֿפון די לינקע. דָאס הָאט זיך איינֿפַאך גענומען דערֿפון, ווָאס די נַײע קונסט איז, אין גרעסטן טייל אירן,

 בַאזירט אויף לויטער עקסּפערימענטן. שטערנבערג איז אֿפשר ַאצינד דער איינציקער לינקער קינסטלער,
 וועלכער הָאט זַײן קולט ֿפַאר ריינע ֿפָארעם און מַאטעריַאל גענוי ַאזוי ווי ַאנדערע לינקע ָאּפגעריסן און
 בַאֿפרַײט ֿפון דעם קעגנשטַאנד; גענוי ווי די עקסטרעמסטע נעָאקוביסטן און סוּפרעמַאטיסטן הָאט ער
 געלייזט די אויֿפגַאבן ֿפון ַארטיקולַאציע, ריטעם, ֿפַאקטור, ווַאלער אַאז״וו נָאר דערבַײ נישט געבליבן

 שטעקן אין קעגנשטַאנדלָאזער עקסּפערימענטַאליסטיק, און ַאריבער צוריק צום קעגנשטענדלעכן; דערבַײ
 ֿפַארלירט זַײן מָאלערישע ַאבסטרַאקטהייט גָארנישט אין איר קרַאֿפט. ֿפון קעגנשטַאנד, דורך

  ַאבסטרַאקציע צוריק צום קעגנשטַאנד — אין דעם ליגט דער ּפַארַאדָאקס ֿפון שטערנבערגס מָאלערַײ.
 שטערנבערג און שַאגַאל — דָאס זַײנען די איינציקע צוויי קינסטלער אין רוסלַאנד, וועלכע הָאבן אויף צוויי

 ֿפַארשיידענע אוֿפנים געלייזט אין  ּפָאזיטיוון  זין די נַײע ּפרָאבלעמען ֿפון דער מָאלערַײ, ד׳׳ה, זיי הָאבן
 אונדז געגעבן די גַארַאנטיע, ַאז  קונסט איז ַא לעבעדיקע זַאך, ווָאס מע קָאן נישט טערָאריסטיש ָאּפרַײסן

 ֿפונעם לעבן, ווי עס מיינען ַא טייל טעָארעטיקער ֿפון קָאנסטרוקטיוויזם.

   ַא קָאלעקציע עסקיזן ֿפון לענינען.8
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