
Karel Teige:
ULTRAFIALOVE, OBRAZY ČILI
ARTIFICIELISMUS
(Poznámka k obrazrim Štyrského & Toyerr)

ZaÍazujeme mezi manifesty a manifestace poetismu tuto
staé o artificielismu, kterfmžto názverl' označují Toyen
a Štyrsk1i svou poezii linií a barev, poněvadž hluboiou
pňíbuznost artificielismu s poetismem poklád áme za
zňejmou a poněvadž artificielismus, konkrétně ňečeno
obrazy Toyen a Štyrského, má s poetismem společné
r,fchodisko.

Těm, kdož se pňibližují nov1im obraz m Štyrského a Toyen,
doporučujeme, aby zapomněli všech traktátri o malíňství,
sepsan1ich Leonarctrem, Vitruviem či něrneck1irni profesory
anebo paŤížsk1irni tisliržn mi bulvárovymi refercnty. Aby si
uvědomili, že obraz\,. jimž se tu ocitají tváí.í v tváŤ, nerrrají
n i c  s po l e  čného  s  on ím  Ťemes l em ,  k t e ré  h i s t o r i k o vé ,
e  s t e t i k o vé  a  k r i t i k o vé  z vou  ma l íŤs t v ím .

Prohlási l i  jsme zánik malíňství. A nyní vám pŤedstavu-
jeme díla dvou autorri, jež podle jejich civilního zaměstnání
sluší se označitjako malíŤe. Je tedy tŤeba dohodnout se : po.
znali jsme totiž, že malíňství, jehož díla, slavná a četná, jsou
pohňbena v muzeích, je pro nás dnes k nepotŤebě. Poznali
jsme, že to, oč šlo Leonardovi' a to, oč š1o Picassovi, je tak
z jádra rozdí|né, že nemáme možnosti napŤíště obé nazj,vat
společn m názvem: malíňství. A záror'eťr bylo rrám jasno, že
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to, oč šlo Leonardovi, je pro nás dnes nenapravitelně odbytou
věcí.

Řemeslrríci stŤedověku, uctívaní staňí mistÍi, nebyli umělci,
ncbyli básrríky. Úkolem stňedověkého malíŤství bylo sloužit:
slorržit církvi, sloužit vládci, sloužit vfchově, sloužit morálce.
Malíňství zobtazovalo; nesmělo básnit, jsouc zatíženo funkce.
mi ikonickfmi, ilustrativními' dokumentárními. Dějiny rna-
líi.ství jsotr ustavičnf a postupnf, rczmanit mi fázemi a peri-
pt:tierni probíhající emancipační boj. Teprve v našem stoietí
a r' naší civilizaci osvobozuje se malíŤství od srn.Ích historic-
kfclr funkcí a poslání. Fotografie, film, žurnalismus, reklama
zbavuji malíŤství zobrazujicich a ilustrativních povinností.
A tak ono umění a Ťemeslo, totiž malíŤství, které vzniklo, aby
sloužilo těmto rikolrim, pozbylo dnes raison d'étre a odumírá.

V té době prohlašuje Picasso epochu malíŤství za defini.
tivně skončenou. Malíňství, jež v minulosti sloužilo nábožen-
ství a státu, zobrazova7o svět a ilustrovalo dějiny mrav ,
umirá, aby v čistém, neaplikovaném, specifickém tvaru se
probudilo k novému životu.

Osvobozené malíŤství, b ar ev n á p o e z i e a r ti fi c i e l i s m u
a poetismu, není v žádnérn ohledu podobno historickému

,,ikonopisu.. a ,,živopisu,,. Žije v naprosto jin1tch oblastech
a je zosnov/rno naprosto jin mi prostňedky než díla starfch
mistrri a dnešrrích paséistri.

Urnění Toi 'en a Štyrskélro je r ikazem současné identi-
f ikace malíňe a básníka. Je básní barev, nikol iv barevnou
ncbo kresebnou ilustrací básně. Rozžehuje lyrické iluminace,
aniž by se snoubilo s literaturou. Jeho lyrismus je čistě barevnf
a pramení z ansámblu záÍiwírch ploch a delikátních linií.

Poezie barvy, poezie optiky není směsí q'kalri palety malí-
ňovy s plytkostí inkoustu literátova. Není transpozicí veršri do
ňeči linií a barev, není pleonasticky ,,Gesamtkunstwerk...
Artificielismtrs nedopouští se obdobného estetického omylu
jako orfismus nebo barevná hudba, pňekládající kompozice
lrudební do barer'nÝch nebo naopak. Artificielní obraz ie
llásní v púr,odním Ťeckem *,,'y,l.. slova poezie, poiesis, ij.
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svrchovaná a nezávis|á tvorba. Je samostatnou a specifickou
básní barvy a linie, není odrazem básně stvoŤené iinÝmi
a jinak.

Toyen a Štyrskf básní barvami a liniemi, takjako Rimbaud
a Nezval básní slovy. A jejich básně kvetoucích barev fascinují
takovou emotivní silou, jaká starobnému malíňskému Ťemeslu
a parnasistrim literární poezie byla odepňena. Jsou to obrazy
vzácnfch barevnfch zásvitri, infinitesimálních vibrací a
nuancí, nekonečnf a zázračn!, kaleidoskop tančících reflexri.

Tyto obtazy vzrikaj1v naprostém désintéressement k pňí.
rodě a ke skutečnosti světa. Nemají modelu a jsou samy sobě
syžetem. Nejsou také toliko umnou a rafinovanou hrou pro
zábavu zraku jako postkubistické abstraktní kompozice, které
pŤes všecku perfektnost barevné rovnováhy rrevzrušují a ne-
dojímají divákovu senzibilitu. Štyrskf a Toyen nechtějí
okouzlovat jen naše oči, ale zaže|.nj|ohně nejvyšších básnic.
kfch intuicí.

ZŤeknuvše se tradičních rikolri malíŤství, zŤekli se Štyrsk1i
a Toyen i tradičních jeho technik. Zavrhli akademické a ga|e.
rijní omáčky a tučné pasty. Vyhnuti se temperamentnímu
a osobitému ,,štrychu.. štětce, kter1í pňiváděl do deliria falešné
impresionisty a jejich ubohé sběratele . Zahtadi|i stopy, které
zaměstnávají umělecké grafology, a jejiclr obrazy nemají
individuálního rukopisu. Nejen po stránce poslání, ale i po
stránce techniky a materiálu jsou tyto obrazy cosi zcela jiného
než historické malíŤstvÍ. Ve století leštěné oceli a svrchované
civilizace materiálri je jistě nepochopitelné, proč pan Matisse
obrábí své dílo pňibližně t1imž zprisobem, jak1Ím nanášeli barvy
stňedověcí nebo renesanční umělci. Architektura zŤiká se dnes
starfch Ťemesln ch metod a materiálri, kamene, dňeva, cihly:
konstruuje ze že|eza, z betonu, ze skla: karoserie auta není
dílern Ťemesla sedláŤského. PŤi konstrukcíc]r letadel bylo do-
konce dňevo, tradiční stavební materiál, vykultivováno do
nosnosti ocele a duraluminia. Nuže, Toyen a Štyrsk zavrh|i
tradiční malíŤské zprisoby a techniky, používají nor,1ích pro.
stňedkri, aby vytvoňili díla, jež by okouzlovala člověká až
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nesnášenlivě dbajícího na preciznost a lytiíberrost látek. Ne-

rnaj1ce k dispozici leč tradiční materiál olejové barvy, dovedli
z to|toto materiálu pŤece r,ytěžit tolik rafinovanfch efektri,
dovedli svou barvu, která u starych malíňťr by|a těžká a
pastozn(, učinit téměň nehmotnou; dík dokonalé technice do-
vedli dát každé barvě tisíceré nuance a netušené jasnosti. Tato
technika, ktetá rea|izuje dokonale to' o čern snad snili impre.
síonisté, není jim ovšem cílem, ale prostňedkem k dosažení
maximálního barevného jasu a čarovné Íéerie barev. Ani
forma těchto obrazri - na rozdil od abstraktního malíŤství _

není samoričelná: je toliko pňedpokladem emoce, vzbuzené
v divákovi. obrazy Toyen a Štyrského nevypravují divákovi
ničeho: čarováním a kouz|y svfch linií a barev probouzejí
v něm toliko dialog vědomí s podvědomím, osoby se vzpomín-
kami. A pŤece nejsou to obrazy snťr a halucinací. Snacl pod-
vědomě inspirovány, jsou v plném jasu vědomi realizovány:
básní nové skutečnosti, nové květy, nová světla, dirigují film
vzrušení a  do je tí ,  vy tváňe jí  u l t ra f ia lov f ,  nac lvědomf
svět; jsou to díla čarodějná a kouzelnická, nezapornenutelné
klenoty, barevn opar a červánky nového risvitu poezie, jenž
se rozbňeskuje pňed námi.

Artificielismus Toyen a Štyrského, hluboce spŤízněn s Ne.
zva|ov|,m poetismem, žije j istotou, že nejumělejší exis-
t e n c e  c hov á  v  s ob ě  n e jméně  i | u z í  a  n e j v í c e  š t ě s t í .
Básní barevné hry, transfigurované, vylhané, abstraktní a bu-
doucí vzpomínky: není pasívním záznamem podvědomí, není
hvězdopravectvím ani vykládáním snri. Je tvorbou, je invencí,
je básní: clílem, faktem, plodern básnického nadvědomí.
Toyen a Štyrskf kryjí se heslem artificielismu nikoliv proto,
aby zalrožilli nějakou školu či nějaké hnutí, nehodlají zajisté
toto slovo dát k dispozici epigonrim. Tak jako pňičinili ke
každému ze sr,"..y'ch obrazri název,jenž je sám prisobivou lyric-
kou zkratkou, aby usnrěrnili dojetí divákovo, tak k označení
svého estetického názoru a pracovní metody zvolili povšechné
heslo, jež má zdtraznit naprostou nezávislost vťrči pňírodopis-
nému světu i naprostou nepodrobenost mocnostern podvědomí.
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Název ,,artificielismus.. manifestuje také zároveťt odlišení od
malíŤství surrealistického, které je tak tuze poplatné Bcjckli-
novi a expresionismu, neschopné užit oněch neomezen ch
možností, jež jsou odkazem 'kubismu, a degenerované v lite-
rárni a formální historismus. Artificielismus právě tak jako
poetismus je dějinn1írrr následovníkem kubismu v pŤímé a pod-
statné linii: avšak je za bariérou, kterou kubismus, tato vivi.
sekce jevového světa, nedovedl pŤekročit. Proto opovrhují
Toyen a Štyrsk1i ,,tučn mi mtzaÁi návratu k pňtrodÉ.. dneš.
ních neo.neo-neonaturalistri i klasicistťr a básní umělf, iracio-
nální svět, z|atou hodnotu ]idstva z konce tisíciletí, duhu
štěstí; štěstíjakožto díla a tvorby, nikolivjako danajského daru
osudu.

obrazy Toyen a Štyrského jsou nezciziteln1im pokladem
lyrick1ich dní a nocí našeho vesmíru a našeho kalendáňe.

(ReD 1, č. 9, čerr'en 1928)
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Karel Teise: MANIFEST POETISMU

Ve chvííi, kdy dohasínaly poslední záblesky ismri, da.
daismu, f,uturismu, expfesionismu, kubismU9 SupÍéÍ[a.
tismu, v době ternnfch zmatk a trapnfch stagnací' iež
ňádily ve všech ateliérech a pťacovnách, uprostňed ne.
chutného a trapného eklekticismu, bloudícího po ztrace.
nfch cestách a necestách, v Ptaze, ieiižbrány isme chtěli
otcvŤít zdravfm prrivanrim světa a golfskfm proud m
všesvětové tvrirčí aktivity, v prriseěíku severoiižních a vf.
chodozápadních pŤíboiri' na 50o severní šíŤky a 14" v!.
chodní délky, v letech t923 a 1924, tedy píed čtyími pěti
roky, byl proklamován poetismus. Poetismus byl
proklamován nikoli proto' aby vystÍídal něiakf iinf umě.
leckf, literární, malíÍskf, hudební ismus a artismus, ni.
koliv proto, abY něiakému iinému ismu oponoval nebo
konkrrroval. Proklamuiíce poetismus, chtěli isme ien
vyslovit a formulovat názot a určit směr; nehodlali isme
etablovat novf ísmus pro avantgardní ateliéry' v stavy
a sal6ny, založit hnutí a školu. Poetismus byl spíše provo.
láním ,,nové éry v děiínách lidské dušel.., vfchodiskem
z trapnfch esteticklfch a filosofickfch zrnatk , dezorien-
tací a disharmonií. Poetisrnus byl rnyšlen iako urěitf
novf estetickf a fiIosofickf názor, iako vyznání z konce
tisíciletí; staí.li se vedle toho školou a poetikou, ie to rnimo

mysl a vinu ieho zodpovědnfch autor . Poetisrnus iako
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