
148 a hnětl je modelacl' která má cosi pratypického, pi.ísného, zákonného a mohutného
jako položené základy světa. Pňinesl svrij vlast,nÍ tvárnf čin: ryze osobnl a nové
pojetí vyrazovfch Íorenr. Není nic měkkého, nic slabošského v jeho dlle; napětl'
které napíná a váŽe jelro osoby' jest vášnivé, někdy až karikaturně velké: j,sou to
ma]ované víry a bouÍe cittl. Málokdy pokryl se básnÍk a myslitel s umělcem tak
cele jako zde: málokdo v moderní době vyjádŤil se cel1j tak čístě a plné, tak beze
zlomk mediem ryze tvárn1tm a plastickÝm. Poeta, myslitel, ano, a ve velmi
vysoké potenci _ ale i poeta i myslitel alŽit! a obrácen1f cele jerr k napojenl a ze.
sílení koňen uměIcoulch: to jest cudná ta sladkost, poslední harmonie, kterou zde
vyciťuju a jež si mne podmariuje. _ _ _

V sále pŤed t1m Besnard u rodinnf portrét v pňirodě koketuje s Angličany
z XVIII. století' jež by rád pŤeložil do modernějŠí a světlejší noty - ale nezápasí
s nimi váŽně a opravdově: nesnesl by ku pňíkladu soupefstvl Gainsborouglrova ani
na minutu' Nedaleko odtud.Jacques E. Blanche: i když sc mně zdával problematic-
k1rm a málo jadrnfm malÍÍem, z stával alespoř v mojí pÍedstavě člověkem vkusu;
nyní' kdy Jsem viděl jeho banální Žensk1/ akt na pruhor'ané polrovce, musÍm i o
tom pochybovaL. Lucien Sirnon má svoje kr'ality' ale neviclílrr jej na postupu, a Co'.
leÍ u pokus o obrození se zdá se mně spíš chvilkově zajímavÝ a pikantnÍ než plodny.
Gaslon La Touche vyvětrává vtlčihledě: smyslnost jeho začíná bfti někde jiŽ
i anekdoíová. V dost podobném poloŽení zdá se mně b!íi i Caro.Delluajlle.. pasir-a
pňevyšujÍ aktiva. TěŽištěm starého salonu des Artistes jsou tentokrát zajímavé
dekorace Henriho Martina, zajímavé pÍesto, že nedostupují chvály, kterou je vy.
zdvihl v ,,Revue b]eue.. Mauc]air. Martin je očividně z niŽší, méně plné a rytmické
sféry než Puvis de Chavannes, jehož jméno bylo pňi této piÍležitosti kjmsi vzato
nadarmo' Cítil jsem neustále, jak citovost jeho jest obmezena a nestačí dáti bohatého
rytmického těla jeho visi, trochu pilliš apriorní a akademicky dobré vrile. Velmi
zajímavé v razové prostňedky byvají u něho někdy zrazovány nedostatkem vnitÍní
něhy a psychickou ne prostotou, nfbrŽ splše chttdobou' Piesto některá pole drŽí
se na vrcholu toho, co podává salon.

MiIe Du|au také nedrŽí rovnováhu sv;/rrri pracemi svojí značné pověsti; její
dekorace pro d m Rostandriv jsou celkem konveněnějši a tápavější' neŽ jsem čekal.

René Ménarda dvě antické krajiny, určené pro Sorbonnu, bližÍ se opravdové
velkosti a noblese st,ylové. Z mladfch anejmladších zasluhují čestné zmínky rozkošnf
poeta-dekoratét Mauríce DenÍs' vracejícÍ se svÝm uměním k čisífnr pramen m
nerozdvojené minulosti, a malÍr krásné rasy Charles Guérin: to jest malováno ne
hmotou barvy, ale magnetismem nervové rozkoŠe'

Mezi sochaňi několik jmen jest hodno pozdravu nebo zmínky' Tak ffodín, kter '

vystavuje bustu clremika Berthelota: urnění, jehož klid jest jen zkrocenou silou.
Deieanouy sošky mají gracii nikterak planou a zvětralou. A Bourdelle je vždycky
z,ajÍmavf a nebanální, i když neurní ještě plně vyvážit bouii svfch nervri a svéIro
srdce  v  umě|cckou harmon i i .

V galerii Durand. Ruelouě

r'ystavoval v červnu soubor sv1y'ch děl znárn 'Švédskf fia|1t Anders Zorn s paLtlyttt
uspěclrem. Dilo Zornovo representovalo se tu ve velmi pŤÍznivém světle jako dllo
člověka, kterf ovládá neomylně všecky prostŤedky a zbraně svého talentu' někdy
spíŠe prudkého a utočného, neŽ opravdu hlubokého a silného. Zorn jest robustnÍ
talent, kter1/ ví, co chce, a bez rozpak a pochyb, ale i hez duševnl cudnosti dosahuje
toho, co chce, pňlmfm' někdy i pĎíkrym utokem. Vfrazové prostŤedky nemají pro
něho tajemstvÍ: ať jest to olej, ať akvarela, ať pastel, ať lept' všecko ovládá se
suverenitou velkého virtuosa, ze všeho, alespoř materielně, vykoňisťuJe plnf širokf
učin. Zorn dosahuje i tam, kde selhal ťrtok nejednomu modernímu mistrovi pŤed nÍm
- škoda jen, že vííězství Zornovo jest vždycky spiše hmotného rázu, jako podarenÝ
tour de force, a po druhé, že nedá se myslií často bez pÍedchtidcti' které snad pĎe.
konává, ale jichž piece dÍíve nlŽivá: vlastní tvr1rčí duchová sÍla Zornova, teplo jeho
duchové atmosféry, není právě veliké. Zvláštní robustní smyslnost dfše z celého
díla Zornova, ať maluje plavé animálni krasavice, nebo šťavnaté, vodou bohaté
krajiny nebo ať neomylně vytěžuje světelné problémy interiérové nebo konečně
interpretuje štětcem nebo leptem hlavy herecké, učenecké nebo .básnické: vŽdy
a vŠude jde mu skoro v lučně o animálně smyslnou nebo povrchově pitoreskní
a plastickou stranu věci - o jevovou objektivitu, která nenI znepokojena žádnfm
duševním nebo citovym, podpovrchov1im životem. Kde se pokouší o psychickou
intimitu nebo o sféru intelekt,u nebo myšlenky, nebo i jen rozechvěnějšÍho citového
a nervového života, tam všude se ztroskotává. Zde jest mez jeho talentu' spÍše
robustního než silného ve vlastním tvrirčÍm snryslu slova. Několik vystavenlích
drobn;fch plastik bylo spíš kuriosních neŽ vnitině nutn ch a zákonnfch.

U Bernheima mladšího

v Rue Richepanse vystavova] soubort}ě v květnu Vuillard, ntladf umělec vehti
krásn;/ch kvalit. Vuillard udivuje nejprve espritem a noblesou svého koloritu a pak
teprve okouzluje hlubším intimním kouzlem, které se skr;fvá netušeno pod nim.
I{do navštlvil pÍed p l čtvrtfm rokem v1fstavu Impresionist ve vÍdeĎské Secesi,
pamatuje se jisiě na Jeho interiéry, jež si zastavily na dlouho člověka bohatstvÍm
malíískfch emocí, které věděly sdělit' Byl to nevyrovnatelnli malíŤ modernÍlro
pokoje, zvláštní atmosÍéry zabydlenosti, kterj'dovedl vycítit Život věcí a Jejich Ťeč
sotva postiŽitelnou a dokonce již ne pÍenosnou do ]iterárnÍho Jazyka.NynÍ uměnÍ
jeho, |ehdy ještě vice napovídavé, jako by sllilo a šlo za uětšim vjrazem. Jsou tu
Ínteriéry zaplněné velikfm uměnlm prostornym, složitě a rafinovaně myšlené' které
žádají myšlenkovou práci i od diváka a upomínají na analogickou strunu v díle
Degasově. Jenže kde Degas jest monumentální' pňÍsn1i a pŤtkrj až do drsnosti,jest
Vuillard lyričtější' nrěkěI' stále náladě obětující. Jelro mosaiková teclrnika jako by
šla stále ještě za teplfmi detaily' které okouzlují a poutají jako šťastné nálezy.

Dále jes|, zde několik pokus o portrét, které však, zdá se mně, nedosáhly toho,
co clrtěly. Člověk vypadnul tu trochu nábytkově, Jest piíliš sloŽkou interiérové
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l á0 nálady' než aby so mu dostalo té koncentracc, které portrét ve vlastnírn srttyslu
slova Žádá.

Několik velikfch dekorativnfch panneaux _ parky s chrivami a dětrni _
ukazujÍ uměnÍ Vuillardovo se strany nejšťastnějšl: to je naplněné rytmenr a životern
linie i prostoru, duchaplné a vzletné pÍi náležité hutnosti.

Posléze několik krajin, které jsou sama esence a sám básnickj chartnc, sattta
sugesce a sám pel. Z toho, co jest tu zhuštěno uměnÍ a duclia na čtverečném deci-
metru, mohly by žít celé kilometry maleb našiclr prrlměrn clr těžkopádnfch kraji.
náÍ ' ktelÍ pilrodu splše spásajl, než malují.

V galerii Bernheim jeune

v rue Richepanse velmi zajímavá vystava Chamaillarda, vérnéIro Žáka Gauguinor.a,
silného' prostého, pravdivého krajináňe Bretagne, kter;y' se učil svojÍ estetice i tech-
nice u mist,ra v Pont-Aventu. Jeho naivně bohatá paleta polévá jakousi slavnostní
velikostí i nejprostšÍ krajinu zaloŽenou na zjednodušujícím zienl, na architektonice
pevné linie' Vedle motivrl bretoůskfch vystavuj e i obtazy z Touraine a z Pyrenejí. _
V galerii Vollardově vfstava ruského mallňe v PaiÍŽi žijtcilro, Tarchoua, ukázala
tento krásn$, vfbojnf talent ryze malÍŤského nervu na postupu.

Y Hauru učiněn byl v znamny a šťastnf pokus umělecké decentralisace.
Skupina umělc , k nÍž náležÍ m. J. Bonnard, Cross, Denis, Girieud, Guérin, Guiltau.
min, Jourdain, Manguin, Matisse, Gaston Prunier, Vuillard a Signac, uspoÍádala
v radnici v$znamnou vfstavu, k níž pĚispěli i Monet, Redon a Renoir, a jeŽ se setkala
r pěknfm rispěchem.

V galerii WeillouěvysLavovalo v poslednt době několik rnlad ch talentrl s vellni
pěkn}m zdarem1jsou to zvláště Dufrénoy a Girieud, pak Bouche a EInile Roustan.

V galerii Druetouě sto!1 za zaznamenánl vystava Eugena Bocha, ktet! se nese za
velikorysou dekorativnostÍ, za harntonickfmi komposicenri velikfch piirodnÍch
dojm ; jeho linie, tÍebas čerpaná z pŤÍrody' pÍše i hlubokf vnitÍnÍ vztah autorův
k sujetu; malÍň dovede vložiti do nl něco ze svého intensivnlho vnitÍnÍho žívoLa, ze
sYojI opravdové melancholie.

ofuykl.á, alroční Ojstaaa Němechéhn uměleckého suazu
(spojenjch německfch Seces|), tentokráte do Vjmaru položená, nepiesahuje vcelku
slušné pr měrné rirovně, ano někdy jÍ ani nedosahuje, Němci stále Ještě prováděJí
lecjaké sentimentálně naivnÍ žonglérstvÍ, jen aby se vyhnuli tvrdému o}išku: sjlnd
a celé malbě, která platí sama 6ebou a nese v sobě samé drlvod svého bytt. Rrlzné
koketovánÍ archaistickolyrické má pŤenést pÍes unum necessarium - tak u Vogo-
lera' tak u oskara Zwintschera z Drážďan, tak u jinfch. Úroveů v$stavy nesou
staršÍ malÍĚi vlce méně hotovÍ, tak Trilbner, tak Ludwig von Hofmann (jemnj obraz
koupajíclch se hochrl), tak Zúgel (dobrÝ anima|ista), tak ltÍax Liebermann (s novfm
velmi šťastnym ňeckfm krámem _ malbou plnou vervy). DoŤe Hitzové podaňil se

terr lokrát ,  velrn i  šťaslIr !  ktrs:  por[rÓ[ I l i  Hattpttrrannor.t !  _ cele vypr lněné plátno,
bcz zlornkťr a rnrtvjclr rrlísl'. Lovis Corinth stále má víc bravury než vlastni silyi

lreyer a Hummel učí se ovládat svoji nevelkou sféru stále pevněji; lrrabě Lcopold

I{alckreutlr jest poctivy aŽ do těŽkopádnosti _ vrlbec jesI tato poctivost proble.

rrratickou clnostÍ mnohfclr a mnohjclr a nejcn v Německu. Pankok podává některé

starší práce, v nichŽ stojÍ pod vlivenr Leiblov1im. Amandus Faure obětuje velnti
r' lučně Lucienu Simonovi' Flans olde nrá dva dálnské portréty těžké v pÍednesu

a chudé kouzlem, Saša Schneicler dvojl drzorr a prázrlnou banálnost, Na této 1'1/stavě

dostali se ke slovu vÍce než jinde rnladí: staré celebrity byly okupovány Londynem'

Iltnichovenr, Berlínem. Velikfch celfclr talentti mezi nimi postld neni, zato sem tanr

někdo, kdo slibuje a nap l plnÍ. Tlrcodor Brockhuysen stojí pod lrvězdou van

Goghovou _ a ne ke svojí škodě. lÍax Becltmann v lnlad1y'clt rnužÍclr na moĎskénr

bie|ru má touhu po rytmické monrrIrrentalitě, která sc mrlže již opňlt o velmi silné

lnalÍŤské uměnÍ. Celkem shoduje se všecka lepŠí němccká kr i t ika v tom, co první

snad vycítili a pověděli Meicr.Graefe a l{arl Schefflcr: něnecké nalbě scházÍ stále
jcště uloslnl umělecka potence: zÍ|dkakdy jde sc nad počestnou vyrobu a rozšafnou
pracovitost. Karl Scheffler nrluvil kdysi o ,,sclské nlalbě, která vzniká a zaniká bez
piÍzně Mus... Dnes Muther sorrdí stejně a píše jen novou variantu k soudu Scheff.

lerovu:
,,V1/rrlarská vystava čpí silně konrpronrisctrr' I{dybych byl tázán jako allla{,cttr

po svÓrtr rrrínění, rnusil byclr Í'íci, žc jest zdc Jen velrni nrálo zajÍmavÝch děl. V čent
tcr jen vězí, že nělnccké unrěnÍ často bjvá tak zoufale nrrdné? Zajisté ne v untělc|clt.
S1rtšr. r' čcrrrsi jinénr' co jest _ právě německé. Jako naŠe noviny b]ÍvajÍ plny roz-
šafně psan ch, a le bczpointov ch fcui l letonr l ,  tak naše vystavy plnÍ se rozšafně
rrralovanjmi, ale bezduclr rni obrazy' Nejčastěji chybí našim malÍŤ m esprit štětce'
litery se vznášÍ nad věcmi. Synthesa, kondcnsace motivu, sl.cdení r' pod'statné se
jirn nedaÍí. Dostanou sc zňÍdka nad prozaickou tÍhu, nad solidnl podání skutečno-ríi
r.e sntyslu barráln|ho naturalismu. Jcdiná kresba Guysova nebo Dautnierova stojí
lnně z tohoto dr}vodu _ iako vÝtažck kvintcsence - vÝš neŽ sedn ostrrin obrazti
ve Vymaru spojenych."
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pot,vt.zuje tttně jen znova' co cÍtíttt již dár'rrtr: Že cí|e' které si poloŽi|i piíliš blizko
piÍl iš obratnÍ, jsou naplněny a Žc tepl .vc nynt cÍtí sc ná leži l ,ě j ich nta lost a ťoste
jistota, Že by bylo bfr'alo lépe' kdyby nebyly nikdy ani kladcny. Postavíš-li se na
stanovisko teclutické zručrtosli a hotouosti, ltá snad vlsta.r'a slušnou tlrove _ ale
co jest tírt t  získáno? Nic než poznťrní, žc technika srrrÍ b;17t i  jcn podnrÍnkou a pied.
pokladem (nevylrnuteln1frn, ovšerrr) _ kde jest uice, znalnená pak ntdlo, Zoufale
rtrálo, hotové nic. }Ínichované nlaluji dnes většinou dobÍe s jakousi hotovostí
a soběstačností _ a pÍitom nebo pro'o málo charakterně, málo umělecky' málo
t.voÍivě, ]evně a pohodlně. Brauurc má nahradit sÍlu a zatÍm nedovede trež oklamaíi
velmi nevědomé. Lidé rozhánějí se k širokfnr utok nt a _ odkrlivají jen nedostatek
a clrudobtt hlubšich PotencÍ i tvárnfch i.Quševnlch. Lidé' literé by rnohla zachránit
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