
E. F. Burian: FILM

Ne název pro název. Titul, forma. To stačí, abychom se
vyhnuli koncesovanému: filmová hudba.

Byla-li dělena hudební součást filmu na mechanickou
hudbu nebo hudební doprovod, byla to začátečnická nein-
formovanost jistě katastrofalní pro filmovou vfznačnost.

Bliže,.
Hudební doprouoď? Zajisté nevfrazné a nekonsekventní. Hu-

de bní pŤiv r záv ánl pohyb e m stej noměrnf m fi l mor, m me trri m.
Nekontrastující. A potom hudební složka, jejíž driležitost ve
filmové produkci nebudeme popírat, je odsouzena bezmyšlen-
kovitě k podŤadnému posluhování.

Mechanickd hudba? Lžipokrok. Jistě horší new taznost než
v doprovodu živfch nástrojri. Dynamika salÓnního orchestru
doprovázejÍcího film je jakfmsi pratvarem kontrastu moderní
formy filmu, poněvadž jednotlivé nástroje, tŤeba umístěny
v podružnf, sekundujíci pohyb, svou jednoduchou dynami-
kou charakterizují sebe, tj. rozlišují se. Mechanicky? Ne' Imi-
tující zvuk hudebního stroje je odvozeninou, tedy neprivodní
jako každá imitace. Privod ztrácí individuáln| barvu, kterd
futa jedinou složkou u1lrounáuající se kontrastně s celkem. Tedy do-
provod hudebního stroje zestejní daleko více dynamiku filmo-
vého celku než salÓnní orchestr.

Hudební doprovod salÓnní, mechanick1Í ?
FILM.
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POPÍRÁME hudební doprovod:
l. zjednodušuje kontrastní celek dynamiky,
2. forma filmu je ochuzována systematickfm upozaďová-

ním hudby.
POPÍRÁME hudební mechaniku ve filmové produkci:
l. ochuzuje hudební dynamiku imitací,
2. jakožto imitaci privodního,
3. mechanická hudba nenl uměním, poněvadž jedinou

uměleckou schopností mechanické hudby je imitace, a tu
umělecky popíráme.

FORMA:
Absolutně pohybl ivá. Bude pohybem tvoÍena. To

jest: Budeme u nové formy: filmu.
Neinspirují nás k formě scény. Detailování bylo by nadby-

tečné. Hlavní pro formotvorné je prvek: pohyb. Rytmus metrti
nebude podporován rytmem hudby. Film bude hudebněn tak
jako poez ie .  V1 i tvarné hudebnění uskutečněno.  ovšem
složky jsou vyvinovány polydynamicky, tj. vcelku bude roz-
hodujícím moment vzniku.

Forma filmu bude nejďokonalejším zmnožením umění, jejichž jed-
notícím momentem je sklaďba, tj. uúle tuú'rcoaa.

INSTRUMENTACE:
SalÓnní orchestr byllychodiskem v minulé detai|izaci filmu.

Charakteristika kontrastu dechri a smyčcri zapomenuta.
Smyky diletantsky odbfvané. Skladby neinstrumentované,
spíše rozvržerré mezi několik sekundujících nástrojri.

Rozhodnfm pokrokem ve filmo-orchestrální produkci bylo
ttžití džezbendu a jeho rytmri. (Nemluvím o dynamickém
vztahu k filmové projekci.) oživili jsme dynamicky i kon-
trastně.

Moderní instrumentace filmového orchestru bude zajisté
stavěna na zák|adě živototvorn f ch džezovych ry tmri. Nástroj e :
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flexaton, havajské zn(cíkovy, dňeva a neurčité tÓny v riderech.
Nesmíme však zapomínat jednotlirn.fch charakterri. Neškatul-
kujme vfraz.

Hlavní:
Filmouj orchestr hmotou zuukú a bareu bude lrozattm jeďinou Ťečí

form2 flmu.
ostatní tvrirce.

Vítězslav Nezval: FIL}I

Pryč od dvou model ! První, ars academica, již hrozil konec
ve stŤepinách mitrailleus dadaismu, zaclrvacující znovu od-
štěpky dadaistické bohémy, akademické umění ve všech
podobách.

Je tňeba souhlasit s těmi, kdož chtějí uvarovat film pŤed
M:Ú.zami.

Ale je jiná modla, směšnf a neinteligentní bťržek diletan-
tismu, jenž se šklebí na umění jako malíŤ pohlednic na Mo-
netriv Kapucínskf bulvár.

odchovanci odpadkú kultury, jejichž životnost a odvalra
není o nic větší než odvaha slepce ulehnuvšího vedle rilu.

Je tňeba vypudit je od filmu stejně jako všecky akade-
mie.

Film, stroj na ňeč a ňeč sama.
Abstraktní umění, jež pod blokádou moderních krás mátla

jazyky, pokoušejíce se o cosi zajinavého a pŤedem mrtvého
jak esperanto, abstraktní umění, podivuhodná, ale bez oné
možnosti všeobecnosti mateŤštiny.

Film je mateŤština bez vlasti, sanskrt nového lidstva. Nemá
smutku bludného Ahasvera, jsa všude doma. Jeho tváň není
podobnaJanusově tváŤi. Není vázána minulostí a nestrachuje
ji budoucnost. Hle, ono zachvění lístku, jež je Ztraceno na-
vždy ve vesmíru a jež je nrožno kdykoliv probrati k životu na
kinoplátně. Jeden puls z rytmu r'ěčnosti, jenž nás kdykoliv
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(Česk1r filmov svět 3, č.
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12, l istopad 1925)




