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Umělecká, ulstaaa a obecním domě u Prašné brány
Tato representaěni vfstava českého uměnl vftvarného, kt,erou byl zasvěcen

konglomerát nechutnostÍ a absurdností, zvanf obecní drlm praŽskf, representujo
Jen uměleckf zmatek a uměleckou bÍdu dneška. Ne že by zde nebylo sem tam sluš.
ného nebo i dobrélro dÍla, ale jest to jen vfiimka, kíerá potvrzuje pravidlo: celková
rlroveř jest trapně nÍzká. A co pÍekvapuje nojvíce: všude nedostatek víry a vnitÍnÍ
sÍly, všude fetiŠism formuJek, někde hmotnfch receptrl, jinde schemat a dogmat _
aIe nikde skoro toho enthusiasmu vysokého duclrového rázu, kt,erf vyznačuje všecko
veliké staré uměnl. ProjÍti těmito sály, v nichŽ vystavuje trojí naše umělecké sdru-
ženl, ,,Jednota.., ,,Manes.. a ,,Skupina.., jest protrpěti se tol iker1/ln nsvkusem a tol i-
kerou.pošeti lostÍ a nehoráznosíL, že potÍebujeŠ někol ika hodin oěistnfch dojm
z nějakého velkého divadla piírodního ngbo duchového, abys naležl starou rovno.
váhu.

První s{ly věnovány jsou ,,Jednotě,,, o níž nedá se Ííci nic, ncŽ Že někteňí člc-
nové jejÍ _ ovšem ne všichni _ umějÍ malovati v ručním slova smyslu; to platí
na piíklad o kraj inách Lolkou !ch. ovšem to to umění j est z nej niŽšího r{ zu: j est to ja.
kési piekladatelství zrakovfch dojmri na ptatno; i v ngjtepštm pŤípadě m Žg se
mluvit ' i  jen o korcktnosti a čipernosti. Zvyšší sÍéry jest v tornto sdruŽení jedinf
Obrousk!: jakyrsi odlesk starfch slavnlich heroickfch dob malby, kdy malba byta
duchovou a básnickou tvorbou, padá do jeho duše, a]e n:zrlrodĎuje jí r lplně: co
podává ve svéin,,Ránu.., jest spíše epigonsk]Í odvar n.lž opravdovd tvorba, spíše
hmotné aranžmá než duchová komposice.

o,,Man:su..nenÍ rnoŽno ňíci dnas nic, n:Ž Že umělecké ot,ěŽo vypatlají z jeho
rukou, aniž by proto byly j inde ruce dost si lné a vri lc dost uvědomělá, aby je mohly
se cťí zdvi lrnout. Mez rnezi,,Manesem..a ,,Jcdnoťou..sptfvá a smfvá se na někte.
ryclr mÍsteclr aŽ podezŤele. Jsou tu ovšgm celÍ a dokonatí urnělcí, jako Aleš, SchwaÍ-
ger, Švabinsk]Í _, ale, žel, jsou íu také poloumělci a di letanti, a t i  mají, dvakrát
žel, pÍevahu. Z tnladší gcnJrac3 manesovslré m{ bezesporně primát Vratis lau Ne.
chleba, Teptve zdc získává'n k íomuío mladénu malíŤi porněr a vztah. Rozhodně
Někdo a nemalf. První práco Neclrtebovy norozolrni ly mne pŤ;s enLhusiasm, kterf
jsem slyšel šumět kolcin sebc: vál na rnng z nich jakf; i matcriálny chlad; bylo
v nich mnoho lásky k lrmo[ě rnalíiské, ke hrnotě krásné sice, ale kon:c koncťr pÍoc

; .n k hmotě. Dncs jest j inak. Dnes tato kr{sná hmota se dramat icky vzpÍná a orga-
'.''",u" - dncs tato hmota zachvlv{ se a prochvlvá se mocnÝm pathosem. Portrét,

""'j'u", 
portrét pi B. s dceruškou a dva autoportréty nejsou jen riŽasně malované

ttusv _ jsou vlce: jsou to první mocné a kypivé náběhy k uměteckfm dílrim,

k fornrov1l,m básním a budovám. Těmto pracím scházÍ posud poslednÍ umělecké

a kulturnl posvěcenl, ncní pochyby, ale pňcsto ztlstanou jako mocné pokusy pro-

niknouti svou cestotr, organisací mallŤské hmoty a látky, k formě a sLyltl, Nejedl!

oÍinášl Ťadu skizz z Jižn1 Indic a Ceylonu; vypňede se z těchto kuklí teplÝ nlot,Í4

nervového barevného štěstl a tcplého vegetativného uměnÍ?

Mé sympatie ke snahám ,,Skupiny.., k pokus m expresionick:im, ostatně pod-

míněné a zaklausu]ované, poklesly značně po tom, co jsem viděl od nich v této

vystavě. Pánové podávají zde formule a schemata, ne umělecká dlla, ne projevy

avyrazy osobností a jejich Životniho bohatství. Jest možno, Že takovymto uměnÍm

bude se sytit člověk pŤíštích věkr1, kter:y' pÍetvoŤÍ snad svět a Život v Ťadu ekono.
mickjclr sylogismtl, ale abstrakce takto radikálně vedená nem{ pro mne Jiného
kouzla než chladného a nejímavého užasu z bizarní hypot,hesy. Jsou tu některé
prácc Ťcšcné s velikou methodickou čistotou a ryzostí _ a pňece nechávajÍ mne

chladn 'nr. Proč? ProtoŽe schází tepl;r spodní proud intuice tv rčí, poněvadž nenÍ
souznění osobnostního kouzla. Jsou to stále dobie Ťešené školní pŤIklady a tikoly'
které měŤlš a vážíš jen vzhledem k jich methodické pÍisnosti, pŤesnosti, spolehli.
vosti _, ale jsou 'o kriteria estetická? Pak by uspokojcní z dobŤe, dtlsledně a eko.
nomicky icšcného uko]u matematického bylo již estetickfm dojmem a vzrušenim;
pak by ncbylo rozdílu mezi prostou logikou a ekonomikou a _ uměnlm' Zdroje
uměnÍ jsou však hlubší a temnější, než se chce pŤiznati našim nejmladším: Jsou
to tajc veliké osobnosti, z nichž tryskají, a všechen zájem na umění jest zájem o boj
mezi žhavou osobnostÍ a vnějšÍmi objektivnfmi podmÍnkami, které ji svíralí a pou-
tajl. Dogmatická pravověrnost nenahradí mně nikdy tohoto Jedinečného, kosmic-
kého, ňekl bych, divadla.

Ruiloff Medek: P lnoc boh
Kniha p. Medkova jest kniha mladého muže, kterf miluje opravdově poesii,

má vytŤÍbenÝ vkus i talent básnickf a veršuje peělivě, oddaně a korektně, byť
mÍsty poněkud stŤízlÍvě a ne zvláště v1f'razně, melancholicky smyslné sujety, které
ptlsobí v nejlepších svjch částcchjako odlesk poesie p. Karáskovy, jejlŽ melodič.
nosti a puristické kresby ovšem nedostupují. Pan Medek měl však bizarní nápad,
nadpisovati nad svou smyslně tesknou nebo nervově sensitivní lyriku jména z české
prt'historic jako Samo, Markoman, Kazi, Teta (,,Vyzfvánl měsíce..), Libuše (,,Bílá
kněŽna..), Trut, Děvln atd. Proč? Patrně z touhy opÍtti svou smyslnou a nervovou
lyriku o cosi objektivnélro, vynésti ji do sféry pevnějšÍ a zákonnější, než jest pouhf
ttllprcsionism nebo sensitivism: z touhy a potieby stylisačni. Vyvolati dobu v jejím
archaistickém kouzlu nebo v d*aktní barbarské barvě a náladě, nebylo patrně
umys]cm autorov1fm, alespo ne rlmyslem prvnlm a hlavním; vyskytuje se sice
sem tam dctail archeologick1y' (,,o, marně nabízím jÍ franckjch kupcrl dar, své
s'pony ze zlata, háv z bílych kožcšin a hŤeben zjantarul..,,PŤináším dary téŽ, ná-
uoDy ze spěŽj' v nichŽ víno tají se, jež sladká kouzla skrfvá..... , ,Pák zlatfch




