
Karel Teige: MALÍŘSTVÍ A POEZIE

Moderní produkce v!,tvatná, slovesná, hudební, pokud je
skutečně moderní, tedy pokud je skutečně hodnotná, bázuje
ce le  na  kub ismu.

Dnešní kubismus je ovšem zce|a jin! než kubismus 1909 či
1913. Fotoaparát zrušil společenskou smlouvu mezi malíň.
stvím a skutečností. Od Cézanna k Picassovi dovršena ohrom-
ná ptáce: v!,tvarná produkce dezinfikována od všeho zpodo.
bivého, dekorujícího, anekdotického. Postup abstrakce,
geome trizace dostoupil vrcholu: skutečnost, jež byla vf-
chodiskem, zdeformována a posléze pŤepodstatněna v souhrn
autonomních, primárních, geometrickfch tvarri, r,"ymluvnfch
barev, ovládan1ich specifi ckf m i zákony obr azov é kompozice,
z jejichž harmonie line se silná poezie. Nyní nastoupena cesta
opačná: cesta konkret iz ace. Cézanne dělal  z|áhveváIec,
aby láhev vyhověla obrazové kompozici. Juan Gris dělá
z vá|ce, daného obrazovou strojbou, láhev, aby obdržel kon-
takt s realitou. Geometrická skladba obrazu obživována tu
a tam doteky syrové životn| reality, které navozují v diváku
mocné emoce. PÓezie náznaku, šifry, minima. Strojová
doba elektrického století poskytla nové tvary, které okouzlují
moderně vychovanf zrak, dojímají intenzívně naši senzibilitu.
Italští futuristé usilují o mechanické umění, byť ne zcela
logickou metodou, a autoňi jako Léger, Archipenko, Lipchitz,
Laurens, Gleizes aj. usilují o monumentalitu stroje ve svém

494

dile. Životní podívaná ulice, sportu, biomechanická krása,

ustavičné drama na povrchu glÓbu, které pozord"*'" 1l "oYi-
j,a"t,' u zejména v kinu, stupíuje dramatismus lidského žití.

Es te t i ka  s tává  se  fo toge n ickou a  v i ta l i s t i ckou.

Bezpiedmětne kompázice studující čisté tvary a jejichvzájem.

né v ziahy jsou scestn m drisledke m kubismu : Mondrian, Do es.

t.,,g, ,.,p."matismus apod. jsou v nebezpečí dekorativismu.

Problém nového obrazu ? Bude ještě obrazem? Zaj isté

ne věčně. obrazje buď p1akátem, veŤejnfm uměním jako

ki,,o, spo.t, turistika - j.ho místem je ulice; nebo je poezi(,

čistě vftvarnou poezií, bez literatury _ pak jeho místem je

kniha, kniha repiodukcí, jako kniha básní. Nikdy není správné

nalepit jej na zeď pokoje. Tradiční zatámovan! obtaz zne.

náhiaje opouštěn a pozblxá faktické funkčnosti.

Básnictví, zbaveno Marinettim pout syntaxe, interpunkce

atd., pŤijalo v Apollinairovfch ideogramech formu optickou,

g,ufi.ko'. Báseilse kdysi zpívala, nyní se čte. Recitace stává

Je ,.esmyslem a ekonomie básnického v.frazu je piedevšÍm

optická, vftvarná, typografická, ne fonetická a onomato.

poická.
Báseř se čte jako moderní obraz.
Moderní obraz se čte jako báseř.

SochaÍství bylo odmítnuto moderní architekturou: zblvá

jen kabinetní piastika, která však se piíčí modernímu estetic-

ke*.' citu. Ar;hipenko a Laurens snažili se pŤevést je v.malbu,

obohatit  obrazovfmi elementy : skulpturální malíÍství.

Lipchitz tvol1 z ní formovou architekturu monumentální.

Plastika v dosavadních svfch druzích vym1rá, jako vymŤely

fresky, mozaiky, jako skomlrá román, drama, jako vadne

tradiční koncepce obrazu.

Stojíme pňed logickfm drlsledkem fuze moderní malby

'  *od" , , ' i  poězíí .  Umění je  jedno,  a  to t  poez ie .
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Uvidíte (v 2. čísle Disku) oBRAZoVÉ nÁswĚ, které jsou
Ťešením prob lémr i  spo lečnfch ma lbě  u  po . " i i .  tu to
fuze pravděpodobně vyvo|ádňíve či později likvidaci, tieba
pozvolnou, tradičních zprisobri malíňsk)ich a básníckfch.
ob r a zové  bá sně  j s ou  z c e l a  kon f o rmn t  a k t u á l í tm
požadavkťrm. Mechanická reprodukce umožrluje knižní
formu obtazu. Bude nutno vydávat knihy oaíu,o,y"i
básní. Mechanická reprodukce obstará zlidovění .,-ěoi v"
velkém a bezpečně. Tisk je prostňedníkem mezi uměleckou
produkcí a diváky, ne muzea a v!,stavy. Starf typ v/stav je
na vymňení, pňíliš se podobá galerijnímu mauzoleu. Moderlrt
vlstava musí byt bazarcm (veletrh, světová vfstava) moderní
produkce, manifestací elektrického, strojového stoleíí. Mecha-
nická reprodukce a tisk učiní posléz, ,byt,tni,^i originál|
vždyt pňece rukopisy házíme po otištění do košl.

Konstruktiuismus
Architektura dneška, Í'zenásměrnicemi puristické e ste-

t iky, je konstrukt iv ist ická, je stavebním, ne dekorat iv.
ním a apl ikovanfm uměním. Z moderních konstrukcí
a' materiálri (beton, sklo, železo), podŤízenfch zákonrim
ekonomie a ričelnosti, vytěži|a soulad dispázic, harmonii
proporcí, vznešenou poetickou krásu hodnou své dobv.

Poetismus
MalíŤství i básnictví, druhdy ideologické, dospělo zásluhou

kubismu k čisté Poezii.Yzniká oBRAŽoVÁ poBzrn. 
---

Umění bioskopické

^ 
Biomechanika je jedinou dramatickou podívanou dneška.

Sport, kino.

N-ové umění pŤestává bft uměním. Rodí se nové oblasti
a PoEZIE rozšiňuje své hranice, r,ystupuje z bŤehri a spájí se
s mnohotvarfm moderním životem gl bu.
(Disk I, str. 19-20, prosinec 1923)

Vladislav Vančura: NovÉ UMĚNI

V. Vančura pŤednášel v lednu o novém umění a probral několik zá-
kladních problémtl dnešní poezie. Tyto všeobecné části jeho pŤednášky
otiskujeme v Hostu jako pŤíspěvek k diskusi o principech nové poezie,
o nichž jsme sami často uvažovali.

Umění je organizace práce. Nemyslíme tedy jenom na
devět mriz, nlbtž na všechnu tvoiivou činnost. Nejde o ne.
obvyklost, nejde o novotu, nejde o sličnost, jde o organizaci,
ustrojení, zákonnost tvoŤivé práce. V tomto smyslu dílo je

tvar, a umění není se starat o nic jiného než o rikoly tvárné,
o ristrojnost vznikaj1c|skutečnosti' jež nakonec nemá hodnot
jen etick/ch nebo estetickfch, nlbtžje matérií i tehdy, ztstá.
vá.li básní.

V současné společnosti mimo tvoŤivost pracující tŤídy, mimo
proletariát, není hodnot. Místo práce se obchoduje a ze všech
vymožeností lytloukají se peněžní zisky. Dnešní společnost
lze právem nazvat ripadkovou. Jedině dělnictví a dělnická
práce je mimo strašnf stav degenerace a smrti. TŤída proleta.
riátu již jenom sama znamená lidstvo, život a svět. Většina
mladfch básníkri se proto bezpodmínečně rozhodla pro komu-
nismus. Komunistická otganizace života a práce bude jedním
z velikfch slohri právě tak a z těchže drivodri, jako jím byla
gotika. Řtt<a;t.ti socialismus _ komunismus ve smyslu svého
odboru, myslí na styl.

Dělnictví je jedinou chválou a jedinfm kladem tohoto ob.
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