
BĚ, která posud neexistuje, možrro Ťíci jen velmi málo. A to
málo, co |ze iici, bylo už Ťečeno. Vypsali bychom soutěž na
tuto hudbu, a|e ze soutěží se bohužel nové umění nenarodí.

(ŽivotII, str. 86-89, konec roku l922)
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Josef Šíma: REKLAMA

První, co vybaví se z mysli pňi slově ,,Tek1ama.., je plakát,
oznámeni, afiš. A ihned otázka: Má bÝt plakát dílem grafic-
kj,m, má b1it obrazem? Reklama však není jen plakát, ne -

mriže se tedy jednat jen o malíňství. Reklama zmocĎuje se
stejně prvkri malíňskfch jako sochaňskych, stejně fotografie,
kinematografu a světla jako zvuku. Ale jakfm zprisobem?
Proč? Reklama má jedinf ričel, jehož si je vždy vědoma, a
tento ríčel je jedině a jedině neustále reklamovat určitou věc
zprisobem měnícím se danymi okolnostmi. Nápadné _ je
disproporciáIní v nejširším smyslu tohoto slova, opakující
se _ je zveličující.

Mnohdy je to vyhledání jediného slova, které vysvětluje,
anebo rraopak, které nic neŤíká. NapŤíklad: V paňížskych
pŤedměstích celé štíty několikapatrovfch domri jsou popsány
obrovskfmi písmenami slova Dunlop. Jediné ohromné slovo
Dunlop na štítu tňípatrového domu. Dunlop se opakuje sto.
krát, tisíckrát, v ulicích vnitíního města rovněž, aniž by Ťeklo
více než záhadu svého vfznamu. Konečně v některé ulici
spatŤíte krám s nápisem Dunlop a ve vfkladních skňíních
pyramidy pneumatik od největší k nejmenší. Dunlop jsou
pneumatiky. Drobně tištěné prospekty a ceníky vám dodatečně
detailně vše vysvětlí. Dunlop však svou záhadou a opaková-
ním se stalo nezapomenutelnym.

REKLAMU není možno pojímat malíŤsky ani jakkoli

4Í3



jinak: Reklamni pÍedmět krásnf ve smyslu uměleckém je

špatny ve smyslu reklamy. Účelem reklamy není ukázat kva-
lity moderního malíi'ství a sochaňství nebo fotografie. Veškeré
dosavadní umělecké plakáty, strašlivé produkty umělecko-
prrimyslovych škol (co je to uměleckf prrimysl?), jsou špatné
ze stanoviska reklanry. Plakát musí bft vždy reklamou, a ni.
koli obrazem, ani dekorací. Styčnfm bodem je jedině ona
okolnost, žep|akátje právě tak barevnou skvrnoujako obraz.
Krása reklamy zá|ežÍ jedině v dokonalém dosažení jejího

ričelu.
REKLAMA právě tak jako kinematograf dotfká se hlu-

boce života dnešní doby. Doba v nich snad nachází lépe svého
v,frazu nežli v umění, na|ézajíclm se v bolestném pňerodu.
Reklama, nezatižena tradicí, je plodem doby a tak jako kine-
matograf tvoŤena žádost1 davu; prostá a srozumitelná všem.
Rezonuje veškeré chtění, je měnitelnou dle okolností a plo-
stŤedí, a pŤece tak pŤesně vymezen1 že ztstává vždy tak do-
konale reklamou jako chemie chemií. Má jako kinematograf
všechnu šíŤi umění starych;srozumitelná a s největší možnostÍ
delikátních fines.

REKLAN{A pŤipustí nejbanálnější t\raly pŤedmětri. Láher'
vÍna je nejprostší lahví, jakou si lze pŤedstavit, a tato lálrev
s ohromnfm nápisem jména vína nebo likéru stává se typem
lahví všech vín' Patetická mlur'a reklamy je pňesně vyhraněná,
má svá pravidla, proporce jiné nežli vltvarná umění. Má
rámec, ze kterého nesmí nikdy vybočit pod pokutou prostŤed.
nosti. Disponujíc banalitou, uchvacuje lomoznyrn patosem.
Reklama, toé dav. Cirkus Médrano, celf place a boulevard
de Clichy, place Pigalle vylepené cirkusovfmi plakáty Ťvou
patosem našeho věku. Kolik již dalo toto prostňedí impresio-
nist m, velikému Seuratovi? Plakáty de Toulouse-Lautreca
mohly jen zde vzniknout. Sarah Bernhardtová byla méně
šéastnou s Alfonsem Muchou.

V REKLAMĚ a kinematografu na|ézá odezvuk vše, co
dár'á charakter novérrru r,ěku, mechanika, obchod, praktická
věda. Mělo.li by umění trvat r' dosavadní formě, nemriže byt

vše ostatní nazváno než pauměním. Avšak uvažme, jestliže
toto paumění dotfká se tak intimně života, zdaž nestojí
alespoĎ dočasně vfše než ono opravdové umění, tyj1c| z tra-
dice a nemohoucí se osvobodit od klasick1ich materiálri:
kanrene, dňeva, plátna, olejové nebo vodové barvy, dnes, kdy
stal se běžnfm materiálem beton a že|ezo, skvostné směsi
kovri skvělfch vlastností, barviva nádhernfch tÓnri a neoby-
čejné rezistence pro nátěry obrovskfch ploch?

REKLAMA, jak jsem již na počátku pňedeslal, nemá nic
společného s uměním, a podtrhuji. Poměr je asi t žjako mezi
inženfrstvím a architekturou. Nikdo nemriže nazvat obrovská
píístavní obilní sila newyorská nebo obrovité ridolní pňehrady
severoamerickfch ňek architekturou ve smyslu architektury
jako umění. Je však jisto, že moderní architektura nesmí bj,t po
technické str nce méně ncžli kterékzli dílo moderního inicnjra. Kopule
Petrského chrtímu u Římě b2la ue sué době konstruktiuním unikcm, Ač
nestavěna matematicky, je postavena pŤesně s desateronásob.
nou jistotou. l\fistr ve Farmanově továrně konstruuje bez v!.
počtťr s pateronásobnou jistotou trup aeroplánu. Proč by
moderní architektura měla opomíjet tyto možnosti? Malíi
afiší ví zcela pŤesně, co je to barva, linie a prostor, tiebaže by
nebyl s to, aby psal teor.ie malby na zeď. Často scskupuje pŤed-
rněty a litery na jedné obrazové ploše a bez pomoci perspek-
tivy a optického zobtazení r'ěcí odstupĎuje do prostoru.
Afiše malované ňemeslníkem na zdi nabfvají barevnou re-
dukcí [na] tňi, čtyŤi tÓny a lineární charakteristikou neoby.
čejné monumentality.

Pro REKLAMU je vlznamné prostorové i.ešení. Sáhnuto
prostě k tomu, k čemu došlo vždy malíňství. Než, a v tom je
plus, reklama se zde nezastavila. Aniž bylo valně pŤemfšleno
o vybudování teorií, zcela logicky a instinktivně sáhnuto bylo
k prostňedkrim, pŤed kterfmi umění rozpačitě zristalo stát:
k pohybu a světlu. Pohyb dochází svého moderního umělec-
kého v1írazu v kinematografu; pravím pohyb, rrikoli gesto.
Ale to je kapitola, která sem nepati.í.

Světlo však, světlo. Tohoto prvku zmocnila se reklama
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plně. Je něco, co mťrže b!.t nazváno otcem světelné reklamy,
a to je odstrčenf, za bezv,fznamn!, pokládanf a tak krásnf
ohřostroj. ohíostroj, používaje světla jako vftvarného prvku,
je velmi blízkfm reklamě svou okázalostí. Má fascinující moc
a to je, co nesmí nikdy scházet reklamě. Nadsázka, s jakou
bfvá zl<racován a prohlubován prostor, mriže bft tím větší
lžítim světla. Na černé ploše domu obrovské a skutečně jdoucí
kapesní hodinky, každou pátou vteŤinu jinou barvou svítící,
prodlužují a zk'racuj1 prospekt ulice. Modtá, katmazínová,
oranžová a b1|á, barva světel postupně oddalují a pŤibližují
obrovskou siluetu chronometru rriznou intenzitou své svíti.
vosti. Mzko letící aeroplán, rriznobarevně osvětlovanf reflek.
toty ze stňechy magazinu, jehož je reklamou, stŤídavě zapLná
ze žátoyek sesazené jméno na spodu nosné plochy. Kolik zde
oživeno sugestivních motivri vhodnfch pro divadelní scénu?

REKLAMA, dotfkajíc se prostňedkri, které doba dává, je
měnitelna a tudtž v stálém kontaktu se životem. Ijstrnutí
znamenalo by konec a bezričelnost, kde ríčelnost je vším. Vf.
voj její je nedohlednf jako vfvoj lidské společnosti.

PaI1ž 30. záI11922

(ŽivotII, str. l02-l03, konec roku l922)
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JindŤich Honzl: NESTAVTE DIVADLA!

Rúzné kapitol2 o diuaďle

Myslím, že není nikoho, kdo by opravdu myslil, že se v Praze
vystaví nové, velké, jakoby Národní divadlo. Nikoli snad jen
pro rozpory mezi mocnfmi činiteli: protože jedna strana má
zájem na tom' aby se stavěla opera' a druhá _ s šéfem čino.
hry napŤed - soustňeďuje vrili k tomu, aby nové divadlo bylo
lepší a modernější scénou pro nové režie. Nám prozatím je
lhostejno, je.li spornou otázkou dirigent, jenžh|edá uplatnění,
nebo režisér, kterf usiluje o bohatší scénu - protože to nebude
ani ten, ani onen, jenž věc rozhodne.*

Nové divadlo nebude postaveno nejen pro tento uměleckf
rozpor. Je tu ještě mnoho jinfch nesnáz|, které pronásledují
myšlenku divadelní stavby. Naprostf nerispěch soutěže na
návrh místa i architektury budoucího divadla je zas jednou
pňekážkou z celého systému jich. Čím dál bude postupovat
vrile k rea|izaci nového divadla, tím neschridnější a strmější
pŤekážky vyvstanou. Protože nerispěch myšlenky o novém
divadle je organickf, je životně spjat s naší dobou a má v je.
jích společenskfch a kulturních pŤedpokladech své drivody. _
Co je architektura divadla dnešku? Je ulicí jeho prudkosti a
hlasitosti, je vodivfm drátem jeho síly, je mostem jeho odvahy?
Upravuje nějak Ťečiště jeho proudu? Je amfiteátrem pro spo.
lečenské pŤísahy jednoty? Je večerem pro upracovanf den

* Článek je psán pÍed tÍemi měsíci. Dnes se už o nové stavbě vribec
nemluví.
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