
organišaci rozumu odpovídá opilost vášní.
Pouhý výioyv ruiky: nic víee. Pák se vrací v polohu

klidu. Ubírajíce' se parkem, slyšíte S sténání list, píse, nkdy
roVnocferinoú. inení rozbitých pohár. Lidé; jedhotvární dá
vají klidné vzezení sadu, • kterýýse . svléká.’ A náhlé, . nejste-li
pronásledováni? Svtla-se vzdalují. Nikdo mimo nho. Srdce
se vychyluje rychleji. Plynoucí potoky let pipomínají ješt
pozd údery tepen.

Konen picházejí, živoucí, lidé, uzávfaíícP.iššázky, ha
zardní hrái Monte Carla, sportovci, horen pekonávající re
kord o zlomek vteiny, plni' odvahy, ž nichž se rodí ti typy
zloinc: z nouze, z méhcennosti a z umlé Odvahy, jíž je
desetiletí nabito, detektivové. Podléhajíce sugesci všeobecného
nervosního zdraví spolenosti, vyhledáváme*, závratí, jež jes
kynní muž prožíval pi pádu z holé stny, závratí, jež vám
tisknou srdce a vnikají ledov do ‘tlesného ofganismu v letu
houpaek.

Pocitm a pudm bývá pisuzován život vteinový v
neohranieném ase, který si udržují državy rozumu. Nezbývá
ež odhaliti, že hrza v nás jako pocit a sled trvá nevypleni-
telnou setrvaností dokonce déle než pomíjivá období rzn
absolutistických vlád. ‘ Nezbývá než povýšiti vnitní fikci a
vrozenou lásku k ilusi a sebeklamu nad dležité dýmy, vrou-
bící sochu Mozku. V souhlasu s tímto objevem lze pedvídati
vznik i organišaci, jejichž pedností bývá zvána neuskuteni-
telnošt: Klub pro zaopatování dobrodružství, Klub snivc,
Klub anarchist, Internacionála zloinc. Zájmem stát je pi
pravit! obanstvo o nepohodlí zloin a pekvapení. Tato sna-
.ha by lehce skonila mechanickým mužem, obleeným v pes
ný šat podle funkcí na veejném díle. Rozrušujíce ticho ne
selhávajících vážek svtového poádku, zjednáváme vas rov-
nféváhu vážce moudrosti, jež povážliv klesá chvílemi tíží no
vých oek, smluv a ochranných zaízení na úkor bláznovství,
aktivity, dynamiky a poesie moderních as. '

erník &amp; Halas.

NOVÉ UMNÍ
duchový

problémy
technický

nová rodící se duchová

nápl nové spolenosti

DLNICTVÍ
(Rusko)

optimišnj.
neprobtematinost

n edif eren co vanost

aktivní.pomr k svtu a.
§jj spolenosti

sociabilita

etická opravdovost
vdomí lidské autonomie

^náboženskost
- kolektivism’

objektivnost
neosobnost

Jedna malá složka:
agitaní umní .

eticky indiferentní; zde- možné

zužitkování dosavadního vý
voje techniky, pedevším

umlecké

INŽENÝRSTVÍ
(Amerika)

obdivuje, techniku
prošlo kubismem a puris-

mem

miluje istý tvar
uí se od inženýrství

buduje z elementárních
prvk

. výtvory matematk ké musy

nové látky (v architektue,
básnictví)

n &lt;gyé umní: pohv bl i v v
- ' t&gt;o'ráríí 1 mi

KONSTRUKTIVEM
urbanism
organické, úelné budování

díla
, vdeckost

nové vnímací prostedky a emotivnost moderního loveká
ríbvé vdomí kbsmogónické

všsvtová pítomnost
synchronistický panglobism

myln nazýváno
exotiností

taylórisace výrazu
synchrónism snu skute

nosti celého svta
optický výraz básnický '

nová názornost
zrušení racionalistu ké os

novy | básn
vícerovinný, mnohotypový

synoptism lyrický
POETISMUS

umní žiti a užívati

pošetilá básriivost
ryzí istý lyrisrn

i smysl pro odvahu a dobrodružství
koruna života

Bedich Václavek.
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• |: Städteb&lt;au~ das ist nicht' das í/erfcérspfcbtem, hießt das
Wohnprcblem, nicht das. Produktiohspvöblern, nichts das Wiri-
Schaftsproblém, nicht' das Architekturproblew, nicht, das tech
nische oder das hygienische oder das söciple Problem oder das
Situätionsprrcblem ‘ Sondern die Ausbalancierung und
fttUung dieser allen - ist dichteste Formung der Wirk
lichkeit, ist höchste Gestaltung.

Adolf Behne.

Brnnský Devtsii uspoádá zimní cyklus pednášek,
poínaje 22. íjnem t. r. vždy ve stedu v 19.15 v posluchárn
filosofické fakulty v Sirotí, Pednášet! budou: J. Mähen, B.
Markalous, J. F. Fischer, Zd. Nejedlý. Fr. Götz, K. Teige, J.
Kratochvil, F. O. Navrátil, J. Krejcar. K. Schulz, V. Santholzer,
J. Hrdina, J. R. Svrek, J. Honzí, F. Halas. A; erník, B. Vá-

a - cla vek, J. Seifert, J. Jíra. Vedle toho budou dva ruko
 pisné veery: prosaik a básník Devtsilu. Bližší na desce
brnnského Devtsflu, v knihkupectví B. Koího a v novinách.
TTE OHLÁŠENÍ NA DESCE BRNNSKÉHO DEVTSILU
VEDLE NOVINÁSKÉHO ZÁVODU LEGIONÁSKÉHO NA
ESKÉ (V ULICI STEDOVÉ.)

 “MiüiiiÄHMaiHliiüiÄaäÜiÄffiüliiÄiiiiiMIMBiSBsMSKBM®®

I; Zprávy, posudky a útoky.
m " -O Nezvalova »Pantomima« — jiskivý novýyppoeti-

^ . cké magie, sborník lyrické Musy kižovatek,‘frekventovaného
t mstského Babylonu, Musy, .bušící:.n’a novodobé srdce hudeb-
E nimi vodopády jazzbandu. Almanach -opilého prostoru baru,

kde zelené, krvav duhové .cócáiíý fosforeskují pod umlými
ržemi. Knížka verš,. jež nutn musily? zaplaviti knižní trh
plagiát a bezradné sociálnosti. Kalendá moderního’ tenáe
s obsahem: Abe.ceda; Rodina Harlekýn; Papoušek na moto
cyklu, Dépšé nä kolekách, Týden v barvách, Podivuhodný
kouzelník, Exotická láska, Raketa, Msa, Historie vojáka,
Srdce hracích hodin, Cocktaily, Ae, Kniha, doplnná citáty

ü§ umlc, jež doba povýšila nad únavné niveau, reprodukcemi
M. • Laureriiriové, portrét clown’ bí Fraellin, štýrského,

Zempisné verše.
&gt; ' X' o io  líbezná híka na nepevné zemi,

»  elegrafní • tye vyvrácené, rozlité moe vína,
‘ ^ I ragické divadlo, zhroucený Hamlet nmý,
i’ * icná živelná pantomina.

A rabský písek žlutý a žhnoucí, divokých koní cval) /rabské modro uebes kávové plantáže! zlatí.

M ont Blancu svítící hrot, jejž paprsek provrtal,odravý ledovec? Pelud.'V íních vodách'se vrátí.

1 meicko-evropskému eléktrickému souboji naslouchá
/\ žurnalista. "

jr^Sk. tlantické moe, tof písvít broušených diamant ahlubin'.

R usko, hbitov hladu a.zkrvácená místa, ,ozstíiené palá e, výmluvná skutenost ranních novin:
uská dívka, píse, jež vodopádem tryská,
uska plavých vlas, blankytná, dáma taneních .hodin.

rchangélsk, Peiropavlosk, Leningád, ýroubené
krajkou suhi),

nglii, pvab Temže i ei
venues Paíže, módsí a -vonnou, nhu

ieu". VaŠéi dýchá, 4?dalují.e se' v mé visi. 
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Stadt- Gestaltung.
Alle DiscipUnen elementarer Gestaltung munden in den

Bau der. neuen Stadt. In der umfassenden Arbeit bewußten Städte
baues, stellen sich die Probleme von selbst auf , ihren Platu im
Garnen .. . und manche werden sich als Scheinprobleme ent
hüllen.

Selbstverständlich ratio in allen Dingen! Gegen ratio und
gegen Utilltät können wir -uns nichts in unserer Umgebung den
ken. Aber deshalb ist das Rationelle und das Utile nicht schon
Gestaltung !

Die Brücke über einen Fluß st. B. kann sehr rationell und
sehr util sein- und kann doch im Gansten der Stadt, in der Stel
lung stu den Ufern, Häusern, Bergen, Bäumen usw. falsch und
schlecht sein.

2ä sorgen, ob und daß Dinge stu- einander im Verhältnis’
stehen, ist dnter keinen Umständen mehr Sache der Utilität. Geben
wir aber die Forderung der Einheit auf, so können wir doch
nicht mehr gut von Gestaltung sprechen.

Daß man die Einheit mit den. Werten und Gegebenheiten
der landschaftlichen Situation bisher stets seelenhaft-romaniisch
herjtustellen versucht hát, beseitigt nicht die aufgabe. Wir haben
sie auf eine Art stu lösen, deren Basis ratio ist.

Städtebauliche Einstellung ist eine wertvolle Korrektur ge
gen Papier und Akademie.

Teigeho, hudební pílohou J. Svobody, v nichž. v nádhernou 
harmonik .splývá anekdota, fotomóntážní 'báse, poetická pro-
vokace, pije se jako perly drahých Vín. Hraníce nového umní
básniti, .bezvadný výrobek emesla básnického.  L’esprit
nouveau, .; 25, má z pera Le Corbusierova výborný lánek
»Les eöupures de journaux«, sestavený z charakteristických
výstižk tekst a ilustrací novin, nebo »La presse;' chaque
joúr davantagé insre dans ses colonnes serrées. Eurbanism,'
cette cho-se ordre sur quoi s’organise vdtre existence«. Vr
decký lánek o 'snu d’Dr. R. Allendy), »Nové zdroješ-hudby«
(Darius \Milhaud), Baumeister barevný obraz, Braque, Lé-
ger, Juan Gris, Picasso, Laures, lánek o úkolu stroje i mq-;
derího hlediska, pispívají: úeln k získání nového pohledu

: dó složitosti pítomné doby a tvoící se civilisaní organisace,
S Manometre, srpnové íslo (6), vždy svží, tvrtletní^orgán,
spis. E. Malespifia, pináší redajetorv lánek »Le théatfe ho-
montétique«. sé zlomkem dramatu »Patetický barák« (hry ve 2;
aktech a 8 ranách karabiny), lánek, jejž-podle možnosti bude
redakce reprodukovat! v divadelním dvojísle ; »Pásma«, po-
kouší se zachpyati divadlo vymýejiím jeho prostorové jedno
tvárnosti, Opracuje i pomocí dvou zesilova T. S. F., drama
tický fragment sám je pln vtipu, jehož divadlu je teba jako
soli. Pierre Laurent píše o »Musie-hallU«: »Nous posotis en
Premier principe que' le Music-Halí jieut aborder touš js- sUv
jes. 11’est pas iforcémerit comique óu irréverencieux,; il peut
e doit etre' tragique«. P. Mohdrian ve lánku »O .mpaií^
dotýká sfc architektury, jež byay zamstnána požadti
mi než &gt;®la&amp;tickými«. _Merz, jjslo 8/9, je utvoeno
»N'asci« t. E/Stäyati Se nebo! vznikáíi spolen? Kurtem ScK^^
tefsem a'El. Lissitzkým a je” význaným íslém této revuS,
V úvodní stati teme )b strojíf »Die Maschine hat. uns nicht
von der Natur, getrennt. Durch sie haben wir eine neue, vor
her nicht geahnte Natur entdeckt.« Neobyejn pelivá úprava
á-ada reprodukcí (K. Malevi, Krystaly, El., ilissitzký,  Mon--
-drian, K Schwittei s, Archipenko, H. Arp. J. J. P. Oud, Mies?
van der Rohe, F. Léger, Tatlin, obraz rostliny^ Braqke, Man
Raý), doplnná nmecko-francbuzskými teksfý autor a red
aktor je. dobrou reklamou pro píští vydavatéíškou innost
Schwittersovu. Q'- Stavba, . .1»-^ roníku III., pokrauje za
redakce K. Teigeho ; v dobývání .nových úz'emí a perspektiv
eskému stavitelství. Je nejlepší eskou stavitelskou rvuí a
její známost za hranicemi je zasloužena.- Odhaluje nav stávi-
telšké prostedky, jež a na dosah ruky, jspu pezírány’ reak-
-cronáskou obcí architekt. . 1. pináší: Vývoj-ke korfštrukti-
vistické •architektué. (Starý), Stavební romantismus (Honzík),
Roztoené jevišt (Honzl); . 2.: Obnova, architektury (Théo
van Doesburg), K elementární tvorb (týž),' Ke kolektivní kon
strukci (týž. H- Esterén, desatero tohoto lánku-viz v originále
v: »Pásmu 2.«), De Stijl a holandská moderna. (Teige); * . ’3.:
ná první stran tekstóvé struný manifest, heslá - Klubu %a no
vou Prahu, IndustrialisoVaná stavba (M. v. dr Rohe), Puris
mus (Iwan Goll), Dánské stavební spolenosti (K. Cho'ehol).
Obrazová ást všech ísel sestává ze vzorných' píklad re-
ališá i projekt; '|^| De Stijl, . 6/7, orgári Dósburgúv, má
fotografii Doesburgovu a Eésterenovu, adu model, plán a
interiér; lánky: Camlnoscopie'(Camini), Tot e beeidende
architectuur (Doesburg), Geen axióma maar beeidend principe.
(MbüdriauX) ti La vie des lettres et des Ats, ., Xyi^-. orgán
Beauduinv, známého autora tojplošnýh básní, je šestaveno

’ z' píspvk Mouth-erlant: Un ailier est un enfan perdu, Mari-
netti: Cubisme senšibl ou Dynamisme plastique, - Beauduin:
Pá|case, lá fille en singe et les trois compagnons. Bohatá kro
niká' výtyanictyf a? literatue. - Zenit, . 26—33, je tento
kráte takka sbornjekem zcmAsmu, k jehož zásluhám náleží,'
že v pováleném zmatku usiloval v prvních adách o objev
revoluních hodnot. Šbohipraoovali: Lozowick Felshin, Vo
skovec, F. R. Behrens, R. Vašari. Redaktor: L. Mici.  Wol
kerovo dílo vyšlo- ped prázdninami ve vkusné jednoduché ú-
prav A. Heythuma ü V. Petrá. Souborné vydání pineslo nám'
nkolik nových poznatk. Pedevším, že yývoj Wolkerv od
»Hosta do: dom« znamenal nejen, osobnostní rst jeho, ale i
velikou ztrátu. Rovnováha -mezi jeho bohatou citovostí &lt;T pro
nikavým poznáním se porušuje, Wolker píliš še koncentruje,,
a svj ;vývoj myšlenkový. Nkolik básní, jichž nepojal do
Tžké hodiny, protože neležely na vývojové linii od prvé»kni-
hý k "druhé, ukazuje, že vývoj jeho k Tžké' hodin byl zp
soben z vnjška a, jakkoli vyšel vstíc etické poteb doby,
uzavel Wolkerovi cestu k mužnému istému lyrismu, jehož
krásné zaátky znamenají práv;, ytb nezaazené básn. Vý
voj lovka tu poškodil vývoj básníka. — Invenní síla Wol
kerova, projevená» baladami a pohádkami, šilhá djovost. jeho
pros ostatn dává nám tázati se, zda' byla lyrika, srd.ee -nj-
vlastnjším polem jeho básnické-.innosti. Wolker ve - svém
tvrím' usilování šel vlastní cestou, za hotovým básnickým
inem a : užíval proto i podpory tradice. Básnický jeho význam
leží v jeho subjektivním obrazu svta. Neml smyslu pro tvo
ení jakožto neustálé hledání nových výrazových prostedk.
To ho oddlovalo od generace a bylo by jej pozdji jist vedlo
ve zejmý rozpor s niän Bruno Taut, berlínský architekt, hä.-'
psal pknou knížku »Nový píbytek«. S bojovnou odva-'
hou pouští'se do vyklizení Augiášova chléva, dnešních kýaf,-
ských a peplnných byt, jež si poizují lidé, aby aspo jejich


