
Shrřme tedy: oficiální divadla jsou v rukou vládnoucí tÍídy
a snaha pŤivést do tohoto divadla pňíslušníky všech tŤíd je
obratně maskovaná snaha po korupci celé nedotčené menta.
lity dělnické tňídy. Buržoaznl divadlo je zárove ško]ou bur.
žoazn! ideologie.

Revoluční divadlo na druhé straně není ještě v kontaktu
s publikem, kterému patÍL, totiž s proletariátem, jenž není
porušen starou ideologií ani starfmi vnímacími formami,
s proletariátem, jenž jedinf je novou divadelní zemí.

Zdá se nám, že pňísné tňídní oddělování divadel je na.
prostou nezbytností. PÍiznání tňídního charakteru divadla je
zárov eťl vyznáním vlastní charakternosti.

(Reflektor 2, č.2I,l istopad 1926)
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Nevěděli jsme, jak nazvat tento bručící, kašlající, dupající
nástroj o mnoha nástrojích v jednom, ovládan"f pružnfmi
svaly ospalého rytmika v barech velkoměstskfch i maloměst.
skfch. od vítězství kytar, mandolín a harmonik nebylo zde
něčeho podobného. Popularita. Avšak tato zvláštní popula.
rita pŤiblížila člověka k člověku. Zdá se vám to dnes tak pŤi-
tozené, slyšet masu takového těsně rvavého rytmu. Tančíte.
A pňece tolik národri ustrnulo nad smělostí komponistri.

Lidová píseí, pochod, falešné dechy okresních kapel pod.
lomeny polydynamickou schopností znících maličkostí.

Popularita. Vytfkáme: krásu umění podporovat.
Jak rizce souvisí tato zdán|ivě nová rytmická uzprisobenost

džezbendu s rytmem tzv. vážn,fch komponistri pŤedešlfch let.
Jak vášnivě tělo se vzpitá protichridnému, do rámce denních
zážitkt zapadajícímu rytmu takovfch neotesanfch dňev. Ne-
máme ani trochu chutě zbavit se téchto vfkňikri, pŤi nichž se
tak dobŤe nudíme.

Nadkjí Nezvalúv termín.

Tak, jak se nám džezbend podátvá,je primitivním seskupe.
ním zvukťr diletantsky rozvrženlch na jednotlivé skupiny,
prolínající se navzájem v riryvkovité tvary, věty a kadence.
Džezbend je krajně improvizačni. Závisbf na hráčově tempe -
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ramentu, tozsekáLvá vteŤiny na atomy v pevném vztahu dyna.
mického napětí.

PŤestože džezbend je v principu naprosto improvizační a
hravf', je pŤi své naprosté hravosti dokonale u,iioč,í. (Volnd
improai4ce.)

Dže< není ničtn jinjm neijakousi passacagtií, jejt{ téma je u basu
(ve velkém bubnu rytmus 2|4 po ttvrtkach). Variátnt ob.
měna je v ostatních bicích a sopránu ať houslí nebo saxofonu
(srovnej v ariace charakteristické) impro vizačně osvobozená.
Charakteristické synkopy a anticipace atd., všechno nad téma-
tem basu jednotvárně ve čtvrtkách nebo osminách.

Opravdu dramatick m elementem džezbenduje jeho dyna.
mická zhuštěnost. Rytmické plochy samy o sobe zhodnotitet,,v
na rozdí| od doprovázej1cÍch rytmri pochodovfch bubnri a vy-
kňikri scherza. To nové a jedinečné. Ovšem uměleckv n|-
postačitelné

Impr ovizátorova variační schopnost mriž e inspirovat k j akési
organizaci improvizačních rytmri. Osvobozuje bi.t od m*echa-
nického posluhování a utvrzuje nás v instrumentační volnosti.

K1tč. odjakživa byl inspir torem uměleckého. A tentokráte
musíme b1it velmi opatrní, užíváme-|i džezbendárních rytmri.
poněvadž i nejlepší symfonik mohl by se stát imitátorem kricá
a nedosáhl by nikdy ričinu privodních populárních skladatelri.
Imitace džezbendu, jakési pŤísné pietvaňeni do symfonickfch
a dramatick1ích skladeb, je větším kfčem než džez vesvé pravé
podstatě.

Džezbendje dokonalfm inspirátorem a od umělce pŤehod-
nocen, tj. užit, odpadá jako ustavičná repetic e zaj{mavfch
rytmri a zvukri.

wtáme džez projeho osvobozující funkci v instrumentaci
a invenci. Propagujeme však:

P r yč  s  dže  zbe  ndem !  ! ,
neboé není nám dáno opakovat se, ale tvoiit.

(Tam-tam l, č. 6, leden 1926)
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Vítězs1av Nezval:
o FILMoVÝCH NÁMĚ'TECH

Pňehlédneme-li americkou filmovou produkci posledního
roku, pňiznáme jí celkové zlepšení fotografie. Prriměrné a pod-
prriměrné americké filmy poslední doby jsou po fotografické
stránce vesměs dokonalejší nežli nejlepší minulá díla Chapli-
nova či Griffithova.Je to pňirozen1i technickf pokrok, r,yp va-
jící z veliké praxe americkfch operatérri, osvětlovačri a jejich
zlepšenfch aparát . Evropa bude musit po této stránce
mnoho dohánět, než prosadí soupeŤství s rozsáhlostí filmového
města Hollywoodu. A pŤece po všech ostatních stránkách je
americk1i film posledního období ve veliké krizi.

Amerika se vydala nebezpečně rychle ze svého amerikán-
ství. Dnesje buď pňežvykuje, nebo si chce podrobit evropského
ducha, k němuž má daleko a z něhož vidí toliko slupku.

Americké filmy mají tu nespornou vfhodu, že jsou filmové.
Dovedly těžít z pohybu. V tomto ohledu měly v amerikánství
rozhodujícího činitele. Americká velkoměsta, jež jsou jedin1i
pohyb, americkf venkov se stády, kovboji, jezdci. Amerika
objevila Evropanrim cosi, Ťekli bychom, helénského, normu
fyzické kultury. Pro Evropana, trpícího tradičním spiritualis.
mem, bylo toto amerikánství znamením nového optimismu,
rozpt)ílením a vzpruhou. Avšak pŤiznejme si to. PŤedstavme si,
že bychom byli odsouzeni k trvalému pobytu s někter".imi
z těchto filmor,fch kovbojri. Byli bychom patrně brzy k smrti
unaveni jeho jednostrannfm sportsmanstvím. Naše dívky by
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