
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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Stalo se tak, protože pÍinesla realismus noq7, nadrealis.
mus.
Neboé: Realismus v malbě byl pies veškeré námitky subjek.

tivní. Realista maloval sice to, co ,,objektivně viděl.., ale
jeho oko souviselo pňitom prostŤednictvím jeho nerystva se
všemi ostatními jeho smyslovfmi orgány a ce|!,m organis-
mem. Optické vlastnosti znázorněné reality by|y tudii zne-
čištěny všemi ostatními jejími vlastnostmi, které ma]íň sou-
časně vnímal.

Naproti tomu: Foto-realismus je čiňe objektivní, protože za-
znamenan!,strojem, a mimoto jen optick1i, čiŤe světeln1i.

Praktické dtkazy fotografické suprareality:
Naše oko nikdy nevidí svět v podobě fotografie.
_ Žaan1, smrtelník neviděl dosud v živé skutečnosti mo-
mentku. Momentka zaznamenává z|omek suprareality,
která je nepietržitfm pásmem běžícím rovnoběžně s rea-
litou. Suprarealita je něco jako ultrafialová skutečnost' Ztra-
cená pro neozbroj ené oko a zacht áněná fotografi í.
Fakt, že každá momentka pŤekvapí naše oko, není násled-
kem nehybnosti, neboť film, jenž zacltycuje suprarealitu
v pohybu, jenž unáší pásmo momentek v optickém rytmu
zrakové verze života, zase nedává všední skutečnost. n brž
nadskutečnost. Vždyé pozorujíce hledáčkem aparátu kraji-
nu, vidíme ji jinou než pouhfm okem, objevujeme v ní
privab, kterf marně hledáme, zvedneme.li od hledáčku oči,
prostě proto, že ji apa tem vidíme v koncentrovaném,
opticky pŤesyceném r,ydání, ve vydání suprarealistickém.
_ Film destiluje z normáln| reality světeln1í alkohol supla.
reality:
I ._ zdiraziuje optické kvality pŤedmětu a ignoruje
všechny ostatní,
2 _ tvoÍí plasticky ohromně mohutnf prostor pomocí
objektivní perspektivní deformace, kterou následkem zlryku
neozbrojené oko vnímá jen velmi oslabeně,
3 _ podává odvážnou bílo-černou karikaturu barevného
světa,
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4 _ nechává oněmět všechny zvlky, vťrně a chuti pod

oslrlující kaskádou světla.
_ A až bude existovat film v pŤirozenfch barvách, věc

z stane stejnou:

Realita filtrovaná bracím aparátem stává se vždy

suprarealitou, optickou recenzí skutečna.

Suprarealita je věcnou podstatou kinografie.

Suprarealita je druhfm elementem fotogenie.

3. Fotogenie

Fotogenie je estetikou kinografie či filmového umění.
_ Spojme pÍedcházející dva elementy, prostŤedko'4' a

věcnf, jinak Ťečeno, fotografujme suprarealitu a dostaneme

bázi fotogenie.
_ Na vědecky zákonn|,ch vlastnostech těchto dvou ele.

mentri spočívají pak estetické zákony fotogenie.
Řekli jsme na začátku, že dokona|é využit| technickfch
možností filmové optiky je záklradnl podmínkou dobrého
filmu. Řekli jsme tovnéž, že kritérium optické dokonalosti
je v kinografii jedině platn1ím kritériem estetickfm, protože
je vědecky oprávněno. To neznamená, že bezvadně foto-
grafovan1í film musí b.ft umělecky správnf: Kritériem
optické dokonalosti tŤeba rozumět měŤítko, dle něhož
odhalujeme film ze stanoviska optického, jež neopouštíme
ani pŤi kritice celkového rytmu a děje filmu.
- Forma kteréhokoliv lidského produktu je diktována ma.

teriálem.
Materiálem, s nímž pracuje kinografie, je světlo; světlo

určuje, co je filmovatelné a co ne.
* Fotogenie je umění
l _ zharmonízovat tato neměnná pravidla fotografie

s uměleck m syžetem filmu, to jest:

2 _ nechat prisobit fotografii suprareality dojmy čiŤe
optickfmi,
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3 _ uvést diváka do světa, kde by se nerozpouštěla optická
krása v limonádě teatrálnosti,

4 _ nezničit evidentní a magicky primitivní mluvu světla
symbolismem a romantismem, zcela trestuhodně adaptova-
njim z otŤel1ích literárních šlágrri.

_ Takto pochopená fotogenie dovoluje dva druhy kino-
grafie:

t _ Čira kinografie, světelná lyrika, nevázaná hymna
světla, jejimžjedinfm pravidlem je dokonalf rytmus pohybu
optickfch skutečností; suprarealistická báseĎ, Ťetěz optick1ích
asociací, jehož články jsou suprarealistické elementy. (Yiz
články Teigovy o optickém filmu a libreta Teigova a Sei-
fertova.)

2 - Dokonalá optická epika, film s dějem, jenž však nesmí
b)ít ani adaptac|literárního románu, ani pňepracováním diva-
delního kusu, film, jehož dějové zápletky jsou stejně supra-
realistické jako filmové pŤedměty. Fotografie sama zhušťuje
realitu, činlc z ní suprarealitu; fotogenie, jež dává fotografii
smysl a uměleckf Ťád, musí ji využÍt k riměrně zhuštěnému
optickému dramatu: dynamick1i rytmus šíleně nadskutečného
děje, mluva hypnotizujících detailri, synkopy rychlého stňídání
místa děje, a z toho všeho plynoucí emoce divákovy, jež roze-
chvějí celou jeho senzibilitu, ale jen pŤímou optickou cestou'
a nikdy ne prostňednictvím jeho literárních a teatrálních re-
miniscencí.

Pňíklady? Nemyslíme-li na Chaplina, jenž první dokonale
pochopil podstatu filmu a pŤizprisobil ji svému osobnímu
géniu, jenž vytvoňil zcela zvláštní obor kinografie, v'y'lučně
jeho _ nenajdeme dosud v současné produkci ani jeden film
odpovídající tomuto ideálu. PÍesto existují americké filmy,
jež se mu velmi blLžL, a na celém světě vznikají dnes filmové
projekty sb'tající driležité prvky k jeho dosažení.

- Y závěru docházlme tedy k tomuto zásadrr1rnl pravidlu
harmonizace dokonalé fotografie s rytmem kina:

Sekundární optické kvality filmu (režie' rytmus, spád děje)
musí bft riměrné jeho optickfm kvaljtám primárním (čili
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fotografované suprarealitc), tj. fotografickému provedení a

wběru optickfch syžetri.

.,Ii""on;;*é,'ie, c'|st l,accord de la photo avec le ciné,..

napsal Louis Delluc'

(Disk 2, jaro 1925)
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