
básnicky. To znamená, že jedině básník, materiál a emoce
obecenstvajsou zákonností. Po tak dlouhé době nutno uznat,
Že |ze básnit také divadlem. Děj se má rozvijet básnicky.
V sestavách jevištních syntéz. V bohatfch možnostech jevišt-
ních metafor. V strofické polaritě jevištních čísel. V básnické
pňedstavě světa jako všeobsáhlého hrdiny. PŤivádět jednotu
do chaosu divadelního ričinu je stejné, jako bft si vědom
mnohosti životních sil a uplatřovat organizaci diktátorskou
mocí.

Dění divadelní a dramatické není lineární, nemíňí oběma
stranami do nekonečnosti. Dění je centrální. UzavŤené. Dění
nemá té naturalistické dramatičnosti, která sv..Ími srážkami
a napětími rozbila a sesula jednotu díla. Napětí se jeví nikoli
rozbiffm tvarem' otevňenou ranou _ napětí je vyváženo
v klid celku. Dílo architektury stejně jako moderní film má
klid, kterf je podmíněn umělou a uměleckou soudržností,
pňedpokládanou gravitací hmot. Drama je jako barevné lomy
a reflexy v krystalu, které, byé byly sebezáŤivější azázračnějšl,
z stanou podmíněny jen tím, že se krystal otáčí.

Na básníkovi dramatickém je, aby hledal v poměru jed-
notlivfch syntéz dramatickf ričin. Jevištnl syntézy, vfkony,
tvary jest Ťadit k sobě. Lyrickému básníku stačí,,pásmo.., aby
jím dojímal. Dramatikovi zá|ež1na tom, aby uváděl v poměr.
Aby ňídil kontrasty a harmonie. Aby nás vedl závratné,
pŤekvapivě, pŤesvědčivě a dovedně krásami, které dojímají,
a radostmi, jež jsou tragické. Divadelní skutečnosti jsou k sobě
polární, jako gravitace souhvězdí. Avšak je tŤeba, aby na
pÓlech vyzaÍova|o jisk'ňení pŤi vzájemném pŤiblíženl, aby
jevištní skutečnosti a metafory nebyly na jevišti samoríčelné,
ale aby je zaml i| básník do srdce divákor,y vnímavosti.

(Disk 2, jaro 1925)
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Vitém Santholzer:

DťJM JE STRoJEM URČENÝM K BYDLENÍ

Architektura dneška propracovává se k tomuto pravidlu

a pro moderního architekta nemriže blt jiné formy než

té ,  k t e r ou  mu  d i k t u j e  kon s t r u k ce ,  h yg i ena  a ' e ko . -

nomie. K čemu zbytečnost libovolnfch ,,dekorativních
prvkťr..? Le Corbusiet rLazvďr všechny stavební ,,slohy.. lži.

uy*i - neboé sloh co určitá tváňnost formy je konstruktivním

riielem spolu s ekonomií a hygienou dokonale a jednoznačně

určen. Eionomie je zdrojem jasnfch primárních geometric.

k1ich prvkri, velkorysou estetičnost staveb vskutku moderních

podm1n.'jicím. Nové materiály usnadťrují právě tak stavbu

mrakodrapu vskutku krásného (ne amerického!), jako v bu.

d,oucnosti vytvoÍí malé standardní obytné domy strojově
rychle vyrátěné, riplně ve smyslu Gropiovy ,,stavebnice..
lidskych pňíbytkri. Krása takové architektury Stane se pen-

dantem krásy gigantickfch mostri, lokomotiv a transoceán-
skfch airexpresri a estetiky strojri vribec. Ner,yvratitelné dri.

vody pro to vidíme již dnes. Yzezien|dobŤe stavěné továrny
primyká se dokonale k její strojově-konstruktivní náplni.
Tovární interiéry. VnitŤek hydroelektrárny na NiagaŤe je

tvoŤen jen ričelnou ekonomií a spolu s turbogenerátory a roz-
vodnfmi deskami dokumentuje nově objevené vftvarné
umění.

Kontrast: newyorská tepna Broadway s mrakodrapY, PŤe.
cpan.iimi monstrÓzními ozdobami a slohy J-+ estetika mo-
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toro'u1ich vozidel po ní pŤejíždějících. Newyorskf pňístav
s transatlantiky a jeňáby <--+ socha Svobody.Je vskutku ne-
vyhnutelno ,,následovat amerického inženlra a - vystňíhat
se amerického architekta...

Ta\é pŤimknutí se obytnfch budov ke konstruktivní estetice
takové,jakou nám vytváňejí standardní technické v robky na
bázi exaktní - j, problémem moderní architektury. Problé-
mem místy správně již rozňešenfm.

Identita krásy díla moderního
architekta, inženf,ra a rnatematika
je
!zaručena!

(Disk 2, jaro 1925)
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JiŤí Voskovec:
FOTOGtrNIE A SUPRAREALITA

1. Fotografe

Fotografie je praktickou vědou kinografického umění. -Je

tŤeba si uvědomit, že fotografie sk1ítá filmové kráse jediné este.
ticky platné kritérium, protože vědecky, tj. opticky oprávně-
né.

Kinografie je umění, jež se v první ňadě opírá o technické
aplikace fyziká|n|optiky. Filmov1í režisér mriže tvoŤit filmy
j edině díky světlu spoutanému obj ektivem, zry tmizov anému
maltézsk1ím kŤižem a chemicky preparovanému hydrochi.
nonem a bromovou že]atinou.
Vládnout světlem díky dokonalému využit1těchto technic.
kfch možností filmové industrie je první podmínkou dob-
rého filmován|, na níž spočívají všechny ostatní.
Fotografie je prostŤedkovou podstatou kinografie.
Fotografie je prvním elementem fotogenie či filmové estetiky.

2. Co ddudfotografe: SUPRAREALITU

_ Takto definovaná fotografie není než prostŤedková, Po-
mocná, kvalitativní. Co nám však odhaluje ?

opticky správná fotografie odhaluje suprarealitu.
- Říka se, že foto je nejvěrnějším obrazem skutečna, že je

dokonalfm realismem. To je omyl:
Foto sice zniči|a realismus v malíňství, ale ne proto, že mu

odĎala jeho raison d'étre stvoiením dokonalého realismu.
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