
o ' ) l ( )

Les arts d,e la ate

Nová rcvue vztyčila si velrni krásnf cíl; podle slova Tainova, kt,eré si napsala
rra svoji první stranu, ,,uměnÍ resumuje živoť., chce propagovati umění jako

stupiiovatcle a očisťovatele života a zaujímá dvoJí nepŤátelskou frontu: jednak
proti ,,umělos|em mÓdního snobismu a diletantismu, proti běžnému kolnediant.
ství.., jednak proti akademismu a oficielní p|ochosti a trivialitě uznaného umění.
Jest' pŤesvědčena o hlubokjch a váŽn ch vztazÍch mezi Životem a trměnílrr a chce míti
r'ztahy ty jasn;fmi, poctivjmi a čistfmi. ',Rodí se nejen zc spojení spisovatelrl
a umělctl, kteÍí trpí vidouce, jak jsou zncuznávány jejich ncjdraŽší pňesvědčení
ncbo jak Jsou v opovrženl, ale i z aspiracl velkého vzdělaného obeccnsíva, ktcré
volá odedávna po upŤímném neodvislém orgánu volné diskuse, v něIrrž by vládla
ne zaujatá lež, n;fbrž loyální a odvážná pravda... A program svr1j opisujc takto:

,,Urtrění Života _ vezměte ta slova v jich nejširším -srnys]u - a jcst to všechna
straha člověka, aby si stvoÍil ideál, aby ozdobil krásou své město, svrlj krb, svého
ducha, aby zušlechtil a obohatil svoJi citovost, aby zvjŠil clrlstoJnos|, své mravnl
osobnosti: architektura, tnalba, soclraŤstvÍ, hudba, krásné písemnictví, uměnÍ knižná,
umění divadelní, umění lidové, folklor, uměnÍ Ženy, umění ulicc. . . všecko to, avšak
v krásné harmonii, logické a rozumové, s dobou, v níŽ žijemc, se sociální evolucí,
s dobr1fmi tradicemi rasy a jejínri schopnostmi, pÍizprlsobiti se velitclskfm poža-
davkťrm Pokroku...

Prvá dvě čÍsla, která IeŽí pÍede mnou, jsou plna krásné Žhavé v mluvnosti
a pĎinášeji Íadu dobr ch prací od Georgca Leconrta, Erni]a Vcrhaerena, Gabriele
l\Íoureye, George Auriola, Felixe Le Darrteca, Raoula Ponchona, Ch' Plurnota,
Jeana d'Udine, Paula Adama, Henri Riviěra, Frantze .Iourdaina, Maurice Beau.
bourga, Ch. Sauniera a jinjch.

Programovf článek G. Lecomta ,,ozdravění pro krásu.. bojuje proti znelrodno-
cenÍ života a zkorurnpování smyslnosti a proti zaměůovánt Jejínru za uměnl. Gabriel
Mourey kroniě gloss k současné kulturnÍ kleslosti francouzské' ktcré jsou uvodnílielrr
kaŽ<lého čÍsla, má zde článek o Carriěrovi, Henri Riviěre o velikém hrnčíŤi Arnoštu
Chapeletovi, Plunlet vjmluvnou studii o ,,Prolhanosti Současné architektury..,
která by měla b1?ti čtena zvláště u nás, Beaubourg slecluje dramatickou tvorbu,
Jean d'Udine lrudební otázky, Cormatin žensk život společensky a jeho vztah
k umění, Riat rytiriu, Saunier medaili. Krorně toho jsou tu rubriky o poměru státu
k uměnl, o vfstavác}r starého i nového umění' o liLeratuŤc, režii, tisku revujním.

Ce]ketn list čistjch snah a krásného myšlenkového fondtr. A vypravenf se
sttahotr po umělecké clistinkci typy Gcorgc Áurio]a.




