
nlich děl starfch mistrťr. Cosi černokněžnického jest v umění p' Nowa-

kávě: ďuchové kouzlo, které vlá jeho obrazy, jest kouzlo mrtvé krásy,

uměle vzkŤíšerré a vyvolané na chvíli v žívot magií snu a zakleté v jakfsi

paradoxní okamžik vší silou vťrle a int.eligence v plátno. Takov1i subtilní

i,o"., žádá ovšenr režie co.nejchoulostivější a poěítá s každ'ou nepatr-

iostí; barevná škála jest neurasthenicky néžná, uanejvfš stŤíd'má, sou.

sedící někd'e již s monochromností; obrazy páně Nowakovy jsou malo.

vány corr sordina; a nikde nic není ponecháno libovrili, improvisaci,

náhldu, temperamentnímu v1ibuchu. Všecko jest formule, ale zak|ínací

formule kotrzelnická, ne formule matematikova nebo geometrova. Nic

není možno vytfkati tomuto umění tež ]ro, že jest pŤíliš uzrálé a pÍíliš

sladké; slaďké plody rády brzy zabnívají. Pan Nowak jako by se byl

obrátil tváŤí svého umění do minulosti; a opravďu zachytil na jeho čele

poslední odlesk jakési pŤejemné zapaďajícib|ažené krásy, málo již zem-

ské a oíce již rajské. Jeho umění jest posleďní melodické echo d.oby,

která od.chází'
Y ztaié melodické liráse, v hotovosti a vykvašenosti jest plus tohoto

umění pŤed embryonálnfmi tápavfmi kroky našich expresionistli pod

Kirrskou. Ále ovšem toto plus není bez nebezpeěí: a tím jest jeho otllou.

čenost od. života, od chaosu a kvasu pÍítomnosti, oď její drsrré novosti,

byé beztvaré a mlhavé posud. Leži-Ii kde styl nové doby, leží dnes jen

v divoké syčící vfhni,za|1té posud cele dfmem a parami, a odtutl musí

b1iti vynesen nebojácn5imi pažemi v tekutém stavu a projíti pak Ťadou
rukou a rukou' než se mu dostane koneěného pevného tvaru.

xei,gl jest z těchto oďvážlivcri, kdož buťtují pracně a často se zklamá.
ním na nové tvárné architektonice figurové. Daumier vede jej pŤitom
parad.oxní hrbolatou a nesšlapanou cestou za nov1im v.jrazr m. patho-
sem, kter;i jest však posud pÍíliš subjektivnf a pŤíliš rozkolísanf, aby
mohl b1iti stylem; k tcmu bude mu tieba pÍedevším objektivnější kry-
stalisace.

151
150 YfsÚava spoÍku deuÍsehr:r bildender KiinsÚler

in Biihmen v RudrrlÍinu

Vfstava německfch vftvarníkri českfch má banality, které by nepro.
klouzly porotou Mánesovou, ale má také plus, které bys marně bledal
pod Kinskou; povím hned, co míním tímto plus. Zajimavé jsou jen první
ilva pokojíky v Rutlolfině: soustieďují mládež, která jtle stezkou nesšla.
panou. Jeden pokojík vyhrazen jest cele p. Villy Nowakovi, clruhf hostí
mimo jiné, slabší posud, Katse a n'eigla.

Villy Nowak jest beze sporu rozkošnf malíŤ, velikf kouzelník, až
alchymista malby. Jeho plátna, většinou malého objemu, zaplněna jsou
esencí vší malíŤské krásy staromistrovské, vší něhy a milostnosti. Jest to
slatlkf samotáŤ, kterf žije daleko ruchu a hluku světa a viďí krajinu
i celf život z od'stupu, zvláštní mlhou snivosti a fabulačního kouzla, jež
věsí mezi něj a svět jeho samotáŤskf írd.ěl.

Vyšel od van Gogha j ako uaši expresionisté, jichž byl druhem (vystavo.
val společně s nimi na první vfstavě pŤed pěti roky v Králodvorské ulici),
a|e záhy jako by jej zmrazi| drsnf vzduch této vfbojné malby, uchyluje
se riplně v závélŤi, v zát'iši, v gen staromistrovské neěasovosti a nad.časo-
vosti a milostné něhy a gracie. Na jeho obrazech vidíš zŤejmě, že jsou
inspirovány starj'mi mistry, a sice nejvzácnějšími, nejtiššími a nejvy-
kvašenějšími z nich, Poussinem, Charďinem, Corotem, Vermeerem,
Pietrem Breughelem starším. Ale není nikde pŤím)ich reminiscencí,
p.I{owak zachycuje jen celkovou atmosféru vzpomínky a snu' icleální
dálky a arkadického utopismu, která clfše nám dnes z jejich clěl a skrápí
je pro nás svou ploselpinskou rosou. Pan Nowak vytvoŤil si svrij svět,
svět poněkud umělf, svět zralé sladké krásy, v nějž vdestiloval složitjmi
i"telektuálními procesy všecko kouzlo a všecku vťrni některfch vybra-




