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prostredk . Napsal o tom: ,,V uměnÍJest zloěinno jÍti nad prostÍedky,jichŽ pÍi
něm užÍváme;plocha, která má bfti pokryta, má bfti vždy v pravém poměru
k prostŤedkrlm,jichž užíváme k jejÍmu vyplnění... Poněvadž prostÍedky leptu
Jsou co nejjemnější,mají se jimi pokr1tvati jen maléplochy. ,,Všecky pokusy, pfe.
stoupiti uloženémeze, jsou skrz naskrz neuměleckéa odhalují chudobu užitjch
poněvadžjÍvyžadujeuměnÍve svémzjemnění.
prostÍedkú,
mÍstoaby nás s nÍsmíŤity,
Veliká plotna Je tedy uráŽkou _ podnikánÍ jí neslušnfm vfkladem určenía ne.
vědomosti _ dovršenÍjí triumfem nemyslivé opravdovosti a nekontrolované
energie...Zde Lzeviděti, jak užasněbezpečnja neomylnj byl uAusWhistlerriv a jak
tato málo kultivovaná a obyčeJněu většiny lidí jen záporrrá vlastnost stupřuje se
tr něho v kladnou sllu a ctnosta tvoŤÍjeden z element jeho genia.
Znamenitá jest také následujÍclkapitola: Iitogra|ie.Jcden z autortl, pan Way,
jest sám znamenitjm litografem a pracoval mnohá léta v intimitě s Whistlerem,
i Jest nad jiné kompetentni vyloŽiti práci Whistlerovu v tomto mladém mediu.
Whistler neměl skoro uměleckjch piedchrtdcrlna tomto poli a jeho zásluhou jest,
žeukázal, jak praví P. WaY, ušeckgmožnostilitogra|iea.vynesl ji na vrchol, o něnrž,
se predtímnikomu nesnilo.
Na litografii upozornil Way sám první whistlera r. l878 a litografie stala se
nejvlce piímÝm
záhy Whistlerovi prostĎedkem,Jímžse mohl vyjádŤiti ,,zptisobeI-n
buď s krajní delikátností,nebo s velikou silou...
osmd kapíIola pÍehlížíWhistlerouodilo pasteloué,akuarelouéa dekoračni.sle
všech těchto polÍch podal Whistler zjevení novÝch moŽností,dÍla kouzelnékrásy
a sÍly' Pastelem podat zejménar. 1879 některépohledy z Benátek, a autoŤidobie
charakterisují rozdll vise Whistlerovy od vise Canalettovy a Turnerovy, kteňl
pracovali na tfchž sujetech. whistler byl také origirrelnía delikátnÍ dekoratér
vzácného vkusu, a autoíi věnuji větší pozornost zejniéna je}ro interiéru t. zv.
Peacockroom (PavÍmu pokoji) v domě pĎítelejeho Leylarrda, majetnika krásné
galerie modernÍhoanglickéhouměnÍ,děl Rossettiho, Millaise, Burne Jonesa i Whistlera. Na konci kapitoly věnují autoÍi několik slov i rám m Whistlerovym. Jest
kusem stěny,
pŤirozeno,Že umělec, jemuŽ obraz byl pÍedemdokonal1imdekoračnÍm
byl i v tomto směru nejvfš choulostiv$ a kreslíval si sám rámy vzácnéhovkusu.
PoslednÍkapitola Jest nadepsána Whistler ja|to spísouatela zmiĎuje se o polemickfch článcÍclra uměleckfclr studilch Whistlerovfch. ,,od pŤÍrodyzápasnlk,..
pravl autoŤi, ,,\Yhistler byl rozlícen k zuiivosti nevědomostÍa tupostí, která ho
obviírovala,ženedokončujesvfch obrazrl, žese pokoušÍklamati obecenstvo,z vf.
stŤednostia afektace, ano i z vulgárnosti'.. - A tak vznikla ňada odpovědi a rlvah
nejen hrajících duchem a svÍtícÍchvtipem, njbrž i hlubokého poliledu v samy
základy umění a sám proces tvorby. Jednu z nich, pŤednášku,,Ten o'clock..
(,,V deset hodin večer.. - nazvána tak od nezvyklé ltodiny, kdy byla konána),
pÍineslijsme v prvních dvou čÍslech
letošnlhoročníku.
PÍítomná kniha, jak viděti, dovcde znamenitě uvésti ve studium Whistlera,
zvláště technickéstránky jeho dÍla. Není však a nechce ani bfti kritickou pracÍ,
podávajÍcÍposledníestetickoua psgchologickousanthesuvysokéfigury Whistlerovy.
V té píÍěiněmalá studie Camilla Mauclaira, kterou jsme pŤinesliv druhém ělsle
,,Volnfch směrrl..,podává nekoneěněvic, totiž celf a hotovf plán a skizzu takové

poslední psychické syntltesy' o Whistlerovi pňipravují ostatně obširné monografie
Angličan Pennell a Francouz Théodore DureÍ; snad tam Íeknou, co se neŤeklo
v této práci.
Kniha pŤináší Íadu ne právě nejzdaiilejŠích reprodukcí dle děl Whistle.
rovfclr. Po prvé reprodukuje se tu Whistlertiv portrét francouzskélro jclro pÍÍtele,
unrěIeckého ktiLika Théodora Dureta' Jemn1l. a bohat$ tento autor stojí celou
figurou v černjch salonn1ch šatech na pozadl rriŽové záclony; v pravé ruce rllá
klobouk, pÍes levou má pÍehozeno rťrŽovédámské domino a clrŽí v ní vějíi. Je
lnnolro vzácného kouzla a distinkce v tomto portrétu'

Richaril Muther:
Die belgische Malerei im neunzehntenJahrhunilert
,,Belgické malíÍstvÍ.. jest tŤetíni ěIenem v iadě novjch historickfch studií
N,ÍttLlrerovfcho evropském malííství v devatenáctém věku: pňedcházelo mu malíŤ.
stvl francouzské a anglické' o němž píinesly ,,Volné směry.. v minulém roěníku
kritické oceněnl. Vytkl jsem tehdy [viz zdo str. ll9l,včerrr vidím cenu Mutherovfclr
clěl a v čem specielně lišl se tato serie studií otl starŠílro,.soubornéhotrojdÍlného dlla
l{rrtlrerova, ,,Dějin malíŤství v XIX' věku...
Nová kniha ukazuje, že Muther zaujal sc v první Ťadě sledovánÍm vfvojové
logiky, kterou jest nescna historie ma]íňství.Byl-li ve svém souborném díIe nakloněn
vykládati rozvoj urnění velmi často z momentri vnějších, kulturně historickfch
a sociálních, jest nynÍ patrna snaha obmcziti jich pťrsobenía klásti těžiště do vnitŤtrílro rytInu akce a reakce, clo ŤešcníproblÓnlri forrnov1/ch a teclrnick$ch. Mám-li
Ťíci pravdu, jest mně tato nová nrcthocla daleko sympatičtějŠÍ, poněvadŽ jest
pŤesnějšÍa vyblravější. odpadá nynÍ ono násilné často a Jindy poněkud titěrné
analogisování, ono libovolné,,dělánl nálacly.., které mně rušilo dosti často poŽitek
z jeho velikého dÍla souborného. A současrrě i styl Mutherriv zhutněl Jaksi, nabyl
vlce jádra: pracuje vnitÍnějšími silami slova a věty a jest proto distinguovaněJší
nož bÝval dňíve.
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