
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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152 jen dloulrá a tuhá kázeů, lrid' vydávajl se piedčasně s tredbale gerriálnickou sebe.
drlvěrou do posic, odkud jsou smcteni prvním nárazem. A pŤitom tolik a tak
zbytečného chytráctví, tolik lacin ch atelierovfch vtipri a vtipečktl' tolik umělého
parfumu, kde schází ulastni atmosféra, která vyza}uje z dÍla, nese je' pÍcsvědčuje
sama sebe o něm do samozňejmosíi !

Z cizinct, kteÍí měli vjstavě dodat aplombu, mnozí poslali opravdu jen svojo
jméno - dÍla nechali doma. Tak bezmála Besnard, kterf vystavuje cosi, co se snad
]eskne _ méně svltí a docela nic nehŤeje. Tak uplně J. E. Blanche a A. de Ia Gandara,
kteÍÍ bez zvláštnl námahy dovedou se rozÍedit do absolutní bezchutnosti a nev;/živ.
Í|osLi. Cottet poslal dvě města, dva pitoreskní sujety, méně plnokrevné obrazy.
Gérarda Jacobsa mraky nad vodami majl vzlet a sílu pŤi solidnosti právě holandské,
Pted' Lauergm cítím, co vždycky: že vkus není prvoŤadou a vlastnÍ ctností umělec.
kou, že jest jí sÍla a patlros. Z iady Angličanti má několik svoje kouzlo, svoJi notu:
tak Prieslman, Lak \Vithers,. nejsou to studně, jen studánky, a nenapojÍ cel:ich
generací - ne' Jistě ne, ale jsou svěží a nepret,enduji vlc, neŽ nač stačÍ. o několik
sÍér vfš jest ovšem Carriěre: nepretenduje nic a dává všecko. Poslal sem (nebo spíše:
posla]a sem jeho rodina) jen drobty z ieho zázračnélro kvasu _ a pŤitom celd d[I.a
umě]ecká, ceIejší neŽ největšÍ a nejpretenciosnějŠí mašineriejin;/clr, kteií k vyjádĚení
své vnitŤní chudoby potiebují neslychané režie hmot,y i cíl . Strtljče opravdovélro
nystického kvasu: nad nejmenším tv17m odpaďkem v]á ještě posvěcenÍ celkové
a ži je.v něm svátečnost celého hodu!

o Němcích hovoŤl se mi těžko: nejsnesitelnějši jsou rrrně ještě Berllriané, jsou
alespoř prosti toho umělého laciného atelierovélro divadelnictv|, kterfm se polepují
Mnichované, zkaŽeti, tušÍm, do nevyléčení pseudoklasickou a pseudoathénskou
fraškou, kterou hráli pod sv;y'mi nrcc.enášskymi poten[áty. ,,Mnichovská renesance..
nevyplácí se nikomu, kdo jí načpěl' A ,,moderní..n zdá se mně, neprovedli tu nic,
neŽ Že novou lŽí pÍelepili starou. Tu je BerlÍrr ve vflrodě: tam běhají polonazí - ale
ve vlastní k ži. KaŽdfm zprisobcm jest to lepšl než nadfmat se ve vyp jčeném
divadelním plášti.

Jaké pretenciosní banality dovedou vltězit v l'Inichově, ukazujc Sluck: ter.
pán pracuje ve velkém a s rozmyslností modernÍIro obchodního barona: zužitkovává
několikrát každé svoj{ ',ideje.., piekládá ji do rozličn;fch Íormátrl a versl, vytěžuje
ji zcela racioneině jako majetník dolri svoji šachtu' S ryze obchodnÍ čipernostl
a zběžnou bravurou vede si Leo Samberger.. vyrábl ve velkém studenou cestou
t. zv. interesantnl hlavy starfch pánri, r zn;/ch lrof- a baurátri, více méně zamrače-
n1fch s věíší menšl dávkou vlnit ch vous:.l. Kelleroug rnodernl dámy vydraŽďují
v slušném člověku všecky atavistické pudy. ÁngeloJank, kterf b;ival snad z lepšÍclr'
jeďt jen maloměstská paralela k opravdu velkoměstské a velkosvětské vervě, která
není Něrrrcrlm dána. KalckreuÍlroua ,,Stodola.. nenÍ věru žádn malÍi.sky zázrak, ale
zastavÍš se vděčně a zotavuješ se z to]ikerÓ - jak to Ťíci? ncnÍ jiného slova _ n9.
cudnosl i .

SlušnÍ lidé' ano, jsou i mezi Němci, dokonce i mezi Mnichovany. .rak si mě
zastavila velmi diskretní, čistě malíŤská práce llummeloua: nralé děvčátko ve fau'
teuillu, šedá v zelcné' Hummel nrá malíŤsky co ÍÍci a Ěekrre to kultivovanfm jazy.

kem _ měj svťtj dÍkI JÍlssloua zátišÍ kostelní, gotické dŤevo}ezby' maji svoje kQuzlo'

pravda, ne právě boliaté' Dá se bez utrpení vidět nejedna,ptáce Leuieroua, Hiibne-
roaa, Hegenbaťthoud a j. _ ale jest to dost? StaÓí to?

oddělenl plastické jest snad ještě slabšl: rnnoho rádo.by, mnolro intencí,
málo vnitiniho rytmu a vlastnÍho tvárného tepla, George Minneouo iiché a cudné
uměni mluvl zde Ťečí jaksi bázlivější a pňitlumenějšÍ neŽ jindy. V distanci za ním
Trubeckoj jako by ztratil něco ze svojí nervnosti, kterou mně bfvaly milé některé
(ne všecky) jeho drobné práce, a jako by to byla sama rozkoš a sama chuť chvíle.

R. Hamann: Rembrarudts Radierungen

Kniha, která jest s to uvésti velmi dobl.e do hlubŠílro poznání nejen lepíťl
Renrbrandtovjch - této nejvlastnější jeho Ďíše, jejÍmŽ je i zakladatelem i dovrši.
telem, v nÍž se podává nejceleji v tajemné trojici v1ftvarníka, básníka i myslitele
- ale i celého jeho lidského i uměleckého rozvoje, jeho lidské tragiky a umělecké
velikosti. Autor opisuje nejprve celou vnější sféru Rembrandtovy leptové tvorby
a pňeclrázl pak k vlastnÍrnu rozboru element formov ch, vÝrazovÝch i duševnÍclr
a iymbolickych. Kritika jeho někde Jest spíše hloubántm, ale jinde uvědomuje si
správně problémy, pŤes něž se rádi pĎenáštvajÍ pŤíliš polrodlní. Celkerrr: nábadná
kniha, která učí, že na Rembrandta musi se dívat zrak oživenj alcspoĎ odleskem
toho temného faustovského ohně' ktery hoŤel v Rembrandtovi.

Z noué literatur y rem,brand,toa ské

tremťlžeme nezmíniti se alcspoĎ o některych publikacíclt' Na prvénr tttístě jost to
kniha pÍedntlro německého znatele Rembrandtova, Viléma Bodelto, Rembrandt und

seine Zeitgenossen. Charakteristiltg ueliklch mistr holandské a ukimské školy
u XVII. sÍoleÍl. (Lipsko 1906, nákladem E. A. Seemannovfm, za 6 marek.) Bodc
podává tu vfsledky sv]y'ch dlouholetfch studií historickfch' resultát obšírnfclt
pracÍ historickych a obrazoznaleck:lch, podrobnfch monografii a pojednání ryzc
odbornfch. Kniha, zaloŽená na bádáni co néjuzkostlivějšim, má vzácné kvality
historicky krit,ické i umělecké: jeho portréty většÍch i menšlch malÍŤti-vrstevnÍk
Rembrandtovych jsou velmi životné, cÍtěné se zvláštnÍ věcnou radostnostl a silou,
prosty všeho zbytečného estetisovánÍ a moralisovánl. MluvÍ tu člověk vftvarné
lrulttrry, lttery dovedl i historickou vědu postaviti do jejích služeb. PŤedpokládají
ovšern čtenáŤe velmi vzdělaného, hodně obeznámeného s dějinami malíÍsk$rni. -

LehčÍ stravou jsou a populárnější clle sledují dvě kt|tky Richarda Graula: Rem.
brandt. Eine Skizze (se 14 barevnymi reprodukcemi, v Lipsku 1906' náklad See.
mann v, cena 3 marky) a Fi)n|zig Zeichnungen uon Rembrandil. Vybrány a uvodem
opatieny od Richarda Graula (tfmŽ nákladem za 3 marky). Mohort se pokládat za
dobrf uvod k pracim Bodeov m a podávajÍ pŤÍstupně vfsledky nového bádání;

u sblrky kreseb, které Jsou velmi dobŤe vybrány, postrádán nerad velikostnfch
udajri originálrl, moment jistě velnri d leŽitj pro správnou predstavu právě zde' _

vilém Bode za sPoltlPracovnic|ví Viléma Valen|,incra vydí ve 20 seŠitech po ptiil
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