viděl ve svéfantazii člověkalétajícíhona stroji těžšímvzduchu
a jiného noiícího se v ocelovérybě do hlubin moŤskfch. Tito
básníci a vynálezci zátovei nebyli arci kladní ze stanoviska
zpozdi|fch lidí, zaměřujících pojmy reálnost a ričelnost (nacházejÍci se ve vfvoji) za domněle nehybné konvence.
Yyna|ézán|technikovo je abstraktním pochodem v oblasti
krajně konkrétní.Konvence užitečnédnešku padají zítra pňed
novfm objevem. Nezapomínejme slov Wildeovfch: ,,Pokrok
j e uskutečfiou
ní'utopií'!,,
Nemysleme tedy, že architekt s konstruktivním programem
musí se ve svétvorbě školácky Ťíditr1iedními pÍedpisy o po.
zemním stavitelství.Konstruktivnost neznamená: dělat vše
tak, ,,jak se to dě1á.. (oblíbená ftáze), neznamená též:dělat
ošklivéstÍechy, protože se nic jiného nezná, nebo spíšeznát
nechce. Jako minulf romantismus (častotak bezobsažn!, jak
neromantickf) měl svého fantastu napŤ. v Piranesim, právě
tak bude mít architektura s heslem ričelnostisvéutopisty, své
vyná|ezce,jimž bylo by směšno vytfkat nekonkrétnost nebo
ner1čelnostvzhledem k současnosti.

SITUACE NA POčÁTKU
JiŤíJelínek:
ROKU 1924

Jediné, co se po tisíciletínemění, l
je tradice.
jediné,co nem že byt omylem,
l
jediné,coje bezpečnouzákladnou, J
Moderní umělci zmoudŤeli a _ aby neupadli do omylťri ukliditujícízákladně: tradice:
pŤistálina pevnéa bezpečné
: PoRUŠovÁNÍ TRA.
Avšak: PODSTATA TRADICE
DICE.
To měli by si uvědomit všichni odprircové moderního
umění, dovolávajícíse tradice. Neboé kdyby byla, jak oni ji
chápou:
neblttofutpokrokuani uj,aoje.

MoDERNÍ ur,rĚNÍ: oHRoMNÝ KULTURNÍ
PROJBV,

dospívajícísvého kulminačníhobodu. -- Historie:
Vy.
vrcholujícíkultura dospěla vždy ke stylu. Moderní umění
dospělo stylu. Tím padá druhf argument profesorri umění
proti modernímu umění, že je ripadkové,ježto nemá stylu.
STYL UMĚNÍ : STYL DOBY
Dnešnídoba má styl nejuniverzálnější,jakf snad dosud byl:

STYL DNEŠNÍDoBY : NESTYLovosT

(Veraikon,str. 28*30, bŤezen_květen|924)
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Situace dneška:
.|
ParnÍ stroj ničíručnívfrobu,
elektŤinaničíparní stroj,
} aoua paradoxu.
rádium ničíelektňinu,
J
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Co bude zltra?
4x ročněnová mÓda, nová filosofická soustava, novf jízdní
Ťád, novéumění. Dnešníživot se mění - vf borně * jako
obrazce kaleidoskopu! Je dlužno b1it reální a počítats tím,
co je, nebo vystěhovat se na pustf ostrov, nebo uzavÍít se
v klášteÍe.* Romantickf člověknemá místav dnešnímživotě,
jako je nemá rytíŤskébrnění, větrné mlfny, buddhismus,
Louvre aj.
Yytfká.|i se modernímu umění, že je pÍechodné a nemá
trvalé ceny, je to jeho plus. Nechceme dělat ze života národní
muzeum! Umění má existovat jako aktualita a nikoli hnít
v galeriích. Vytfká-li se modernímu umění, že mu lidé nerozumějí _je to z r1epochopení.A zajisténejméněje pochopili
jeho vykladači.
Uměníneníproto, ab1lse mu rozumělo!Neobract se k rozumu!
Unění,nd jen púsobit- púsobitf1ziologicly!
ostatně mohli by bft fidé šéastni,když setkávají se s něčím
neznámj,m v době cifer a detektivních ristavri.

DÍK TECHNICKÝM VYMoŽENoSTEM
(ťotografie,film, fonograf) je uměni zbaveno potŤebyreprodukovat skutečnosti.To opatŤídnes aparát vfhodněji (rychlost,
pŤesnost,Iaciná v1iroba). Umění je ponechán jeho vlastní
ríko1:
prisobit poeticky na smysly a obrazotvornost.
Umění nezttácíničeho konkurencí strojri proto, že s nimi
v bec nekonkuruje. ono technickfmivyná|ezy zilskává proto,
žese očišéuje.
Rozumn člověkjde pro svoji podobiznu k foto.
grafovi. MalíŤi zb vá karikatura, dokud nebude fotokarika.
tury.
Dnes nikdo nepožádá umění, aby něco reprodukovaIo, ale
aby na něho prisobilo.

UMĚNÍ DNEŠKA : PoEZIE
Pozot ! _ Nesměšovat s pojmem slova ,,dekorativismus!..
Dekorativismus nevzbuzuje emoce, nepodceřuje ani nezdeptává, - stav : 0, klid, zakrj,vá neladnost, proto nemá smyslu.
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MILUJEME ČIsTÉSTĚNY _ ÚČELNosT

nelíčí,ale prisobí vznešeně
Dnešníumění: Literatura
na obrazotvornost. _
slova
poezií
a
asociacemi
krásnfmí
Nerecitujte básní! Moderní básně jsou spojeny s optickfmi
asociacemi typografie. obraz nevisí na zdi, aby dekoroval
a zevšednělzraku.Je reprodukován v knize.Jako máme knihy
_
svfch básníkri, máme i knihy sv ch malíŤri. Čtřané neměli
vťrbec obrazi na stěnách svfch pÍíbytkri. Dívali se na ně jen
ve vhodnfch chvílích, jako čtemejen ve vhodnfch chvílích
b á s n ě ._ E k o n o m i e ž i t í! _
P oEZlL
obt az pŤestává blt obt azem a j e oBRAZ ovou
Báseťrse čtejako moderní obtaz.
Moderní obtaz se čtejako báseů.
Slučujese:
Prisobivostbásnická na obrazotvornost, I v jedinf
prisobivost malíŤskána ztak,
J ritvar
širokéintenzívnísenzace.- Poetická optika.
V tvarné básně.
Hudba z Zaviete koncertní síně!Jsou nudné. Bavi a za.
jímají: kapely: Armády spásy, v kinech, barech, tančírnách,
vojenskéaj. na slavnostech.
SochaŤstv í mizízDekorace zbytečná.Grafická reprodukce
plastiky v knize je omyl. Zde na místěje obtaz. - Kdy pŤestanou lidé stavět pomníky?
Film: doporučujese sám sebou.

UMĚLCI SVLÉKLI PRoRoCKÉ noucrro

a objevili

se jako nepÍebarveníšaškové:Nehlásají veliké pravdy, ale
zpúsobujílidem drobnéradosti života.Moderní umění poskytuje potěšenímoderním lidem.
_ Pro paséisty není
VELIKÉ UMĚNÍ JE MRTVO!
ničehona skladě! Strojovou reprodukcí rozmnožujese umění.
Stává se uměním pro všechny,kdo jsou pro ně _ kdo j" po.
tŤebují.(Konec snobismu, sběratelstvíunikátri.)
Ale ! Ať žijí Iidé, kteŤínepotňebujíumění, na|ézajíceje
v životěl Je krásnější,protože živoucí. Má celou intenzitu
aktuálnosti.
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Je krásnější:
dostat milostnf dopis
než,_ čístbáseil,
ohilostroj benátskénoci,
světelná reklama
než _ obtazy,
zažít dobtodružství
než _ biogra{'
tančit
než_ pŤihlížettanci,
bft pierotem na karnevalu
než_ Picassovi Pieroti.
Nebude již: Umění pro život, ate UMĚNÍ : Žtvor.
Umělci budou jen atanžéty života, _ Zahtadnictví, ohřo.
strojství' kuchaŤství.chesterton vtipně pŤedvídá: Společnosti
pro zprostÍedkovánímilostnfch zápletek nebo dobrodružswí.
Každf má právo bft umělcem pro svoji soukro.
mou potfebu. _Novf životbude mít svoji chválu b|áznovství.
UMĚNÍ UMÍRÁ! _ Umírá s velk m gestem._ Nemožno
nevzpomenout chvíle, kdy roztrhla se opona chrámová:
_ Musel zemŤít,aby jeho učení
DoKoNÁNo!
sta1ose životem.

(Veraikon, str. 30_34, bŤezen-květen 1924)
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Karel Teige: OBRAZY

v 19. století vymize|a se zánikem náboženského umění
a vlivem slohové nejednotnosti vftvarné produkce malba
fresková. Zátoveů' toto století, jež je matkou naší technické
civilizace, zbavilo malbu funkcí anekdotickfch, vyprávěcích,
reprezentativních a ideologickf ch, vykázavši pŤi pŤesnédělbě
práce tyto funkce obor m jinfm. MalíŤství,jehož doména se
z žila do tabulového obrazu, nemělo nadále jiného rikolu
než stát se svéprávné vltvarnlm projevem, čirou,formouou
loezií. Fotografickf apatát zrušil starou společenskousmlouvu
mezi malíistvím a skutečností.V kubismu jsme svědky nového
poměru malby a reality, postup abstrakce, geometrizace do.
stupuje vrcholu, skutečnost,jež byla vfchodiskem, zdeformovánaa poslézepňepodstatněnav souhrn autonomních, primárních geometrickfch tvarú a vfmluvnfch barev, ovládanfch
specifickfmi zákony obtazové kompozice a konstrukce,
z jejichž harmonie line se mocná optická poezíe,je pŤivedena
ve skutečnost novou a umělou, v artefakt, jejž Lisickij zve
Proun.
BezpŤedmětné
kompozice, studujícíčistétvary ajejich vzá.
jemné vztahyz ruskf suprematismus a holandskf neoplasti.
cismus. Konec romantismu, závěrečn,f bod abstraktivismu
a analytické substrakce. Driležitá laboratorní ateliérová práce,
experimentální metody, zdtavá dezinfekce. Hledal se tu zá.
kladní bod vftvarného umění, suprematisté a dadaisté došli
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