
432 tivy. Pan Radimskf jest obratnf vykoňisťovatel cizi formule uměIecké, chiadn}'
technikáň metody zcela neosobní, pusté, neprožité, nestrávené a nepňehodnocené
a proto neplodné a unavně nudné. Spolehlivá pŤesnost jest vlastnost Jen Ťemeslná,
umění začíná o několik pater vjše. Dnes jest v Čechách snad jiŽ ;en p. uáot, t<ter;i
se dává rád okouzlovat těmito lacin mi prostÍedky a prostňeáečt<y a t<tery z vděč.
nosti za to vychvaluje jejich autora jako vítan;l'protijed proti rtizn1l.rn ,,upŤíliše-nfm.. modernist m. Kolik nul obŽivilo se jiŽ v Čechách tÍm, Že se tváňito spoŤádaně
a rozšafně a dalo se užÍvat za nástroj proti těm, kdož něco opravdu a upŤímně
chtějíl

Mistr Mucha a Praze
Jinj slavnf syn národa našeho, kterf se naturalisoval nad sekvanou, mistr

Mucha, poctil nás také svou návštěvou' Doprovázen jsa jinfm Slavn]/m mistrern, Dě.
dinou, navštÍvil velmi obŤadně NárodnÍ radu, promluvil několik o"Átádl. prázdnjch
frází, dal se fotografovati s dobr1rm Alšem (aby bylo vidět, že i on, paňíŽskf mistr
Mucha, miluje a cítí ěešstvÍ v umění a rád Ťadí se do jeho bojovné rronty1 a zasypati
květinami. Rub těchto hladkostí není však tak roztomil . Pan Mucha jest vjborn5i
obchodník, mnohenr lepší obchodník než umělec, a návštěva jeho nebyla nadarmo.
Pan ]\Íucha nechce jí docÍliti nic menšího, než aby jemu a priori, bezioutěŽe byla
zadána dekoračnÍ vfzdoba největšího sálu v Representačním domě; jeden z ukolti,
které se naskytajÍ za několik deseíiletí jednou, jeden z ukolrl, na niclrž mohou změ.
i.it své síly celé generace, jimiž dokumentuje se urrrěieckf vyvoj celé doby, má zde
bfti soukromě začachrován. Jest tňeba ňíci zde otevÍeně, že p. Mucha nenÍ z těch
velkfch umělcti, jimŽ se takové rlkoly svěŤují jako samozňejm m tvrlrc m, jedině
povo]an m k Jejich ňešenl. Naopak: duševní a umělecká potence páně Muchova budÍ
ve mně nejoprávněnější obavy, že by p. Mucha rozŤešíl dan1r rikol velmi konveněně
a velmi prostňedně. _ Jeho uměníčko, sestavené z rriznfch vyloupenfch kulturních
hrob , bylo vždycky velmi drobounké a v poslední době vyvětralo h ňe neŽ velmi
]aciná vor1avka. Pan Mucha jest snad vfborn}r aranŽér d}ichánkrl ve svfcLr paííŽ.
skfch salonech a dvornf hostitel rŮzn1y'ch obecnÍch starších a literátrl praŽsk;fch
v PaŤlŽi, ale nenÍ rozhodně muŽ, od něhož se dá čekati vyznamn1r uměleckÝ čin
v českém umění. Varuji zde poslední chvíli S největšÍm d razem radniěn1 činÍtele,
aby nezačachrovali Jeden z největšÍch dekoračních kolrl dneška; nenáležÍ jim, ná.
leŽí dvěma, tŤem generacím českého umělectva. Vfzdoba vetkého sálu v Represen.
tačnÍm domě smí bfti i.ešena jen volnou soutěží!

Emil Filla
mladf, stejně talentovany jako málo znám}r malíí, vytvoŤil nedávno velmi dobrou
a vfraznou litografii DostojevskÓho, na niž budiŽ těmito Ťádky zcela otevieně
a pňímo upozorněno. Jde o muŽe, kíer1r to myslí s uměním velmi doopravdy, o jed.
noho z těch několika nemnohfch tvoÍivfch naŠich vftvarníkrl, kterf nemaluje roz.
Ťeděné ]íbivosti nebo parfumovanou prázdnotu, n1tbrž bojuje opravdovf tvr1rčÍ boj

o lrodnoty tvárné, formové, prostorové. Snad vrátln-r se brzy větŠím článkem k dílu 433
a tvorbě lrillově, zatlrn bych rád upozornil na něho těch několik lidí u nás, kteňÍ

majÍ snacl ještě v brudi cosi jako rrměleckf cit a uměIecké svědomí a tušÍ snad, Že

uenÍze nemají b;it v Čechách jen proto, aby se sypaty mediokritám, n1fbrŽ Že na
nepatrn zlomek z nich má také právo opravdovf mlad;t umělec, kttiry v duševním
nlalíŤském chaosu, nebo hr1Ťe pohodlí, vÍ, co chce, a má dost vt1le a sÍly, aby šel za
tím pňímo a rovně, bez hadÍ diplomatiky a vraŽeclnjch koncesí' Atelier: Kozí ul. 3'

Literá,rní zá,zrak

Vyšla jiŽ dvě ěísla Moravsko-slezské revue, v 4ichŽ nebylo spíláno Novině;
i J. Ho]Ý byl pŤinucen, aby se odstěhoval se sv1fm málo čist}rm krámkem do LumÍra.
Jak se dovídáme, byly trzavi'eny četné sázky pro i proti, vydrŽlli to tato revue
ještě tŤetí číslo.

Panstuí Jrá,ze
,,Dramaíická piega tato utkána je ze zlatfch vláken, měsíčních paprsk ' bílfctr

vonn;/.ch květri a šarlatovfch proudrl krve. Je to bohatá mohutnost invenční, po-
kladnice drahocenn$ch klenotrt vzácné krásy, spirituálnÍch a exotickych drahokam ,
z nIž autor sestavuje mistrnou dekoraci krátké osudové tragedie. Psycha, kterou
se tu zabyvá, je chorobnf, ostŤím osudu niěivě zasaženf květ, jenŽ krvácÍ a z jehož
ran vyzaŤují nádherné a chvějné obrazy..... atd. atd. Takovou slátaninu _ budiŽ
I'rrně odpuštěno _ která lepÍ pestrj obraz na obraz, ať k sobě vnitŤně patÍí nebo
nepatŤí, vydává p. Jean Rowalski v LumÍru č. 4 str. 168 za kritiku Jakéhosi drametu
d'Annunziova' oč vfše stojí prostf sazeč nad takovjm,,spisovate1em..l Sazeč sáhá
íaké pro hotová písmenka do kasy, ale sktádá z nich rozumná slova, kdežto takovf

,,spisovate1..sáhá sice také do paměti pro trosky a zlomky cizlch obraz a slovÍ,
jež kdesi vyčetl a jimŽ neporozuměl, ale Iátá z nich nestydaté potvornosti, kterjm
arri čert neporozumí' U lidí, kteií pÍed l0-l5 lety tyto obrazy tvoiili, měly své
místo i sv j učel, ale r1čelu toho a smyslu toho pozbyly u netalentovaného epigona'
kterf mechanicky a v potu tváňe lepí z nich strakaté obludy.

Repr esentační il m pražsk!

shodil tedy již lešení a člověk mr1že již jasně vidět, co bude representovat: beze.
sporně malichernost a hračkáÍskou pitvornost dneška. Je to pĎi vší rozlehlosti cosi
nesmírně titěrného; Jakjsi vystavní kiosk ve zvětšeném měŤítku. A vedle něho
chmuŤí se ta nádherná a černá gotická věŽ, Prašná brána, ta hutná s]oka kamenné
básně, mužná a jadrná jako doba, v které vznikla' Nerepresentuje nic: ies. prostě,
co jest. A stojíš.li pŤed ní, stydÍš se do duše za tu representační lepenku vedie ní
a za dobu s papírovou dušÍ, která ji dovedla vypotit a která, zdá se, má jen jednu

starost: jak a čím se,,representovat... A zapomíná, že dŤíve, než se m že represen.
tovat, musÍ něčÍm b!t, a až něčím bude, že nebude jí tÍeba shledávat hadrovou ,,re
presentaci,., vypoětenou na oklamánÍ chudoduchfclt.
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