
J e  k r á sně jší :
dostat milostnf dopis
ohilostroj benátské noci,

světelná reklama
zažít dobtodružství
tančit
bft pierotem na karnevalu

než, _ číst báseil,

než _ obtazy,
než _ biogra{'
než _ pŤihlížet tanci,
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 zprostÍedkování milostnfch zápletek nebo dobrodružswí.

Každ f  má  p r á vo  b f t  umě l c em  p ro  s vo j i  s ouk r o .
mou potfebu. _Novf život bude mít svoji chválu b|áznov-
ství.

UMĚNÍ UMÍRÁ! _ Umírá s velk m gestem. _ Nemožno
nevzpomenout chvíle, kdy roztrhla se opona chrámová:
DoKoNÁNo! _ Musel zemŤít, aby jeho učení

s t a1o  s e  ž i vo t em .

(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 pŤesné dělbě
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 společenskou smlouvu
mezi malíistvím a skutečností. V kubismu jsme svědky nového
poměru malby a reality, postup abstrakce, geometrizace do.
stupuje vrcholu, skutečnost, jež byla vfchodiskem, zdeformo-
vánaa posléze pňepodstatněna v souhrn autonomních, primár-
ních 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, studující čisté tvary 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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k nulovému bodu. Nic, plocha, tvat, barva: nejlepší počátek.
Leč těmto bezpŤedmětnfm kompozicLm, které ztratily

jakfkoliv vztah ke skutečnosti, ke skutečnosti životnÍ a ''"j.n
optické, hrozí nebezpečenství, že se stanou dekorací, byé ne.
ornamentální a monumentální, ale pŤece jen dekorací, kterou
moderní architektura a moderní duch vúbec odmítá. Does.
burg a Mondrian skutečně usilují o architektonickou malbu
chladné a vznešené, spirituální monumentality. Freska j" vy-
loučena. Není vyloučeno organizovat prostor barvou. Prostor
nemúže b1it problémem obrazov ! m, nfbtž architektonickf m.
Lisickij koncipuje jakési matematické konstrukce a prounové
prostory. Malevič likviduje malíÍství. Rodčenko pÍecház1
ke konstruktivní práci. _ Fotomontážn| obrazv (Popovová,
Citroen, Rodčenko, Kozincevová).

Ve Francii od kulminačního bodu abstrakce nastoupena
cesta opačná, cesta konkretizace. Cézanne udělal z|áhve válec,
aby láhev, zdeformována a zgeomettizována, vyhověla obra.
zové kompozici. Juan Gris zrobí z vá|ce daného obrazovou
strojbou láhev, aby obdržel kontakt s realitou. ozenfant a
Jeanneret skládají obtazy z tvaďl standardních pŤedmětri,
vzájemně se doplřujícl,ch a vyvažujících, Fernand Léger pÍe-
jímá tvary i Ťád stroje. Geometrická skladba obrazu oživována
tu a tam doteky syrové životní reality. Metoda induktivní.
Poezie náznakl, šifry, minima.

Prošedše cestou od kubismu, v němž zrodi|a se moderní forma
a moderní smysl pro čistou v}ítvarnost, osvobozenou od litera.
Elry' až k neokubi,smu, saprematistnu a neoplasticismu, a jsouce
zátoveťt vrstevníky strojové doby elektrického století, které
nám poskytlo nové B|ary, okouzlující moderně vychovanf
ztak, a bezčetná vzrušení, dojímající intenzívně naši senzibi.
litu, jsouce vrstevníky moderní krásy, široce pŤekračujíc|meze
tzv. umění, cítíme, že nás tabulovf obraz v mezlch své kon.
vence' tŤebas nejrevolučněji pozměn ěn!, již neuspokojuje.

Naši obrazovou žízel\ a potŤebu vftvarného požitku sytí

obrázkové magaziny, zejména angloamerické; pŤístavy se

stěžni, automobilové závody, biomechanika fotbalu a obtáz-

kov1t prospekt všech pěti dílri světa. Těmito reportérsk1imi

snímky dospÍvá fotografické umění š1Íe a velikosti, kterou histo.

rikové píizná,vaj|jen starfm mistrrim. Plakát je moderní a

efemérn|freskou, velkolepfm uměním agitačním. Má exten.

zitu dristojnou své doby, moderní patos, exaktní rafinovanost,

srozumitelnost a s1moptickou zňetelnost. P|akáty Médrana
jsou básní uprostŤed paŤížské ulice. U kubistri byla písmena
v obrazech dekorací, zde jsou slovem v plném smyslu, nikoliv
slovem mluvenfm, ale čten m (optickym). rmpresionismus
nezmocnil se světla a futurismus pohybu tak, jako se to zdaŤilo
světelné reklamě a kinematografii. Japonskf prapor, červenf
disk uprostŤed bílého obdélníkového pole, je nejharmoničtější
moderní kompozicí. Nejčistší bezpŤedmětné malíŤství, nej.
togičtější drisledek kubismu. Má s životní skutečností pln1i
kontakt, jimž není naturalistickf otisk. Na žerdi korábu zna-
mená Japonsko; pŤenesen do umělecké vfstavy a zavěšen
v rámu na zeď, stal by se pŤes svou dokonalou kompozici
horentním nesmyslem. Je pŤíliš svébytnou skutečností, než
aby mohl b,ft považován za uměleckf prrimysl. Totéž p|atl
o semaforech a mezinilrodních znameních dopravních.

V těchto v tvarn1tch skutečnostech na|ézá doba lépe svrij
vftaz než v pokusech uměleckfch malíŤri. Jsou optickou Ťečí,,
znarnením. Dnes není jen mluvené a spisovné Ťeči: existuje
vlajková ieč, Morseova abeceda, zkratky, žargon žurnalismu.

MalíŤství zmltá jako poslední manufaktura. Uměleckf
provoz a obchod jsou zachváceny stagnací. Moderní obecen-
stvo nechce již ztrácet peněz a kupovat nákladné originály.
Mechanická reprodukce v knihách, albech a časopisech vulga-
rizuje a rozšiŤuje moderní obtazy, zardousivši kopisty a epi-
gony.

- V knihovně je kniha Picassovfch obrazís, jako svazky
Rimbaudovfch, Apollinairovfch, bendrarsov1icl básní. Na
originály nerrí v moderním, dekorace prostém interiéru místa
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a v naší tobolce peněz. obraz na zdi je shocking vzhledem
k architektonické čistotě prostoru.

Je tňeba vytvoŤit novf typ obrazu. Palety a štětce zahodíme
do starého železa, umění vyrovná se se strojem ne tím, budou.li
malovány strojové formy, ale postaví.li se na strojovf základ,
pÍijme.li strojovou'r'.frobu.* MalíŤství bylo ňemeslem a manu-
fakturou. Strojovou vfrobou je fotografie a kinofotografie,
jež nahtazuje rukodílné obtazy. Vedle fotografie reportérské
a dokumentárnl vzniká fotografie čiŤe poetickd. _ Man Ray.

Poezie je jedinfm uměním konstruktivní doby. Kubismus
uvedl obraz na cestu poezie. Poetismus dospívá fi3ze obtazu
a básně. Pokoušíme se s několika kamarády z Devětsilu vy.
tvoiit novf tvar obrazu a básně _ obra<,oué bdsně.

Jako malíŤství stalo se poetickÝm, moderní báseĎ (Mari.
netti, Slova na svobodě, Apollinaire, Kaligramy, Birot, Poezie
plenéru a v neposlední Ťadě plakáty) stala se optickou a typo-
grafickou. Pozbylo.li slouo prapÍwodní síly, aby zristalo jen

zdrojan pfedstau1l, jsou pŤirozeně optické prostŤedky ríčinnější
než akustické. Mimoto optická báseĎ stává se internacionální.
Pokusili jsme se sestavit turistickou báseĎ, odraz cestovní
lyriky, složivše ji z několika pÍíznačnjch fotogenickfch ele.
mentri: vlajka na lodi, pohlednice, fotografie hvězdného nebe,
cestovní mapa, triedr a dopis, s nápisem: Pozdrav z cesty!,
z náznakú',jež mají stačit k evokaci dojmri o názornosti, jaká
je nedostižná slovrim. Nebo koncipujeme: odjezd na Kytheru,
drobn1i lyrickf film s odjezdem plachetní lodi s vlajícím šát.
kem na rozloučenou a svítícím nápisem Au revoir! Bon vent!
Nezval pokouší se internacionálními slovy, tvaty a barvami
o tuto poezii náznaku. Voskovec evokuje vflet na motocyklu
pŤíznačn1imi prvky.

BáseĎ se kdysi zp|vata a nyní se čte. Recitace stává se ne-

* Konstruktivistická olejomalba je contradictio in adiecto.
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smyslem od dob vynalezenl typografie a knihtisku. Symbo-
listúm šlo o hudbu pŤedevším, rozumnější než vydávat knihy
bylo by bfva|o zaznamenat básnick1i zpěv na desku fonografu.
Poslední cíl bylo by zde nutné splynutí hudby a poezie, o co
se pokusilFrancesco Cangiullo ve své Poesia pentagrammata.
Moderní doba, jak bylo Ťečeno, pňesunula však driraz na
stránku optickou.

Budeme vyďáwat knihy obrazovlch básní, jež jsou nejdri-
slednějším qitvorem poetismu*, kterf vyznáváme. NlalíŤství
pŤijímá zde metodu fotografickou a fotomontážni a nab'fvá
čiŤe poetické funkce a emotiunosti,

Konstrukce je bázl světa. Poezie je koruna života. Kon-
strukce je požadavkem racionální práce a produkce. Poezie
je nejkrásnějším květem zahtady Epikurovy.

(Veraikon, str. 34_40, bÍezen_květen t924)

.. 
* 

|oelismus je prvním ismem, jenž v Čechách vznikl, a pŤece není
;en obvyklfm ismem v dosavadním slova smyslu umělecké školy. Kon-
struktivismus je pracovní metodou o pevn1ich rigorÓzních zákonech, umě.
nim užitku. Poetismus, jeho živoucí dbphěÍ, je životní atmoíferou,']oo., u slastnou, jakfmsi. životním bontÓnem, .'irlě''í* žít, radovat sé
a smát se; je uměním požitku.
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