
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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