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První básník toí se na ruce v rohu stolu, rozmýšleje se, jak
choditi po nové zemi. Nekonen zjemnily se naše smysly a
naše záliby mní se pohybem vteinové ruiky kapesních ho
dinek. SMRTELNÝ SKOK
diny
hlunost pulsace se ztišila
nutí. ím se vám odmníme, hrdinové, dávající nám chutnati
okamžiky tak nevyrovnatelné. Stydíme se za šustotu bankovek.
Graciesn nám 'dovolujete zatleskat! a radost protéká koneky
prst
mezi lanovím

viduality jsou oblíbeny a program, v nmž se te jejich jmé
no, jest svátení pro pátele kina. Jsou jimi: mrštný Fair-
banks, Pickfordová, Talmadge, z dtských herc a hereek:
Jackie Coogan a Babby Peggy, z tvrc grotesky: Chaplin,
H. Lloyd a Linder. S nedokavostí se oekávají hry dobro
družné, dobe a rafinovan komponované, paradoksní, nikoli
již nudné a dlouhé seriály ä la »Cirkus King«; boue smíchu
nejlépe kvalifikuje skvlou výstednost a vznešené umní
americké grotesky, pírodní snímky, módní pehlídky ve filmu
mají vždy svou poutavost, jsou-li obrazem vzdálených kraj
a exotických zvláštností; totéž se týká nesmrtelné a vždy se
ohrožující sympatie pro látky a situace erotických film.«

telé a jejich spolky
pvodní zprávy, nebo na petiskování reklamních noticek;
bylo by si páti, aby se prolomily behy zdrženlivosti naší
žurnalistiky vi našemu modernímu a živému umní; jest
teba filmové rubriky a premiérových referát; potebuje jich
obecenstvo, aby bylo orientováno o množství produkce, fil
moví editelé, aby korigovali svá kritická mítka, filmové
umní samo pak, aby se zhlíželo ve veejném zrcadle chyb a

A. erník.

mlí o filmu a omezuje se bu na ne-

i my jsme na prahu poslední ho-
libujeme si v její hrze, jisti, že je doasná. Hrozná

je nám, jak pi krásném procit-

pedností.
je to naše radost, která nadlehuje vás v prostoru

je to náš potlesk? Jak lacino si vás kupuje-
štdí. Rozdávající svj život.

4. Utancovat se s krásnou TISAN k smrti i založit IN
STITUT PRO ROZTANCOVÁNI SVÉTA?. Žongléi hází mí
em globu mezi hvzdami a na tonách bílí medvdi trpliv
balancují udiveni neklidem té bílé koule. Chtjme žít své ne
jistoty, vždy unaví se snad jednou žonglérské ruce. TAN
EME!!
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SENSIBILITA KAŽDÉHO JE JEHO GENIEM.
PA

Promítnme diapositiv této vty na každé plátno, do
tmy prostoru a pasažér te jej vyšitý na erném sametu no
ního Atlantiku; vpišme ji do imaginárních pásem fantaskního
snní a života. Bume citliví jak radiové pijímae, abychom
jednou nelitovali nevyplakané slzy a opomenutého smíchu —
vždy tak nešastný a nedokonalý je ješt svt, ekáme-li ra
dostn týdny ohlášený film s Chaplinem i Harold Lloydem —
chtíce se smát. Píliš tragický je ješt svt a píliš tragický
je clown hrající jeho komedii — nebo i on nkdy pláe. Oe
chové skoápky naší radosti na oceánu slz. Vysušit moe a
nechat jen nkolik zelených jezer vysoko — vysoko v horách
a bude-li teba asem si zaplakati — a to bude — uteeme
k nim. —
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Ballet grqueSkromní šaškové cirk pro netoužíte po reformátor-
ství? INTERNACIONÁLA SMÍCHU
lat? Až smutek malé milenky rozjasní se v kozelcích a meta
ných hvzdách i tisícerých pošetilostech nesmyslných, ale tak
smšných jejího milence na cestice v parku, až veer než
usnou dvouletí táta s mámou sehrají údivné, rozkošné rozesmá-
vající hry s židlemi a s svými tly, až ve škole profesor zoo
logie napodobí hned krajtu, tygra i bude trilkovat jako slavík
anebo oživí fantom posledního buržoy pak — ne nebudeme vám
stavt pomník
ani tam nebudou, spíše vás zapomeneme jsouce vámi samými.
Barnumsky, nebo jak jinak bych chtl rozkiet svj obdiv
pro vás clownové, cirkusové hvzdy, arostelci, akrobaté,
žongléi, krotitelé, equilibristé, excentrici, kouzelníci/taneni
ce. Nepotebujete toho, vždy nová hvzda ukazuje cestu od
zesmutnlých pedmstských dveí; bílým, erným, žlutým i
rudým svítí tato nová hvzda.

Nová hrdinství, nová mythologie, nové skutenosti pro
lamují špínu svta.

Oslavme malé uprchlíky, chodící z msta do msta za
cirkusovými vozy s šelmami, oslavme malé uprchlíky
néžích, kde 5. JIM kouzelný stelec kreslí jich silhuety
minkám jsou posílány dopisy

nedalo by se nco d-
»Které filmy jsou obecenstvem opomíjeny?«
»Obecenstvo jest vtšinou chladné k filmm umleckého

rázu, myslím tu pedevším na film látky divadelní, (»Salome«,
a hrána Nazimovou, propadla), na špatné operety, kopírované
podle divadla, k filmm literárním (ada eských film), nebo
bude vám asi známo, že krásná Franceova povídka Crain-
quebille, již jsme hráli pod názvem »Paížský hokyná«, hra i
sociální i vtipná podle mr literárních mítek, nedokala se
vbec ani prmrného zájmu. Jeví se tu typicky odlišnost fil
mu a jeho prostedk od jiných umleckých teritorií, film není
ani slovem ani slohem, ale žije na p.*kouzelnictvím Chapli-
novy mimiky.«

ale vaše historie budou v djepisech ne

»Hráváte i staré filmy a které a jak asto?«
»Film stárne velice rychle a kino nehraje zpravidla v

bec minulých film. iní tak nejvýše v mrtvé letní sezón.
Premiérové kino, jakým jsme vedle nkolika málo v Brn,
jest si vdomo, že zastaralá technika, nejmenší' chyba, vada
kulis, sebemenší nehybnost režie, pekonaný zpsob hry, roz
bedlost a ostatní vady, jež kdysi byly pezírány, nejsou obe
censtvem, jež stojí na výši moderního filmu, promíjeny. Hra-
jeme-li tedy pece njaký starý film, pak jest to jen film, jenž
v dob své modernosti byl nejmodernjším

»Jak si pedstavujete vývoj filmu? Které smry dosud
vítzily a které zvítzí?«

»Vývoj filmu sleduje technickou a umleckou vysi. Pro
stá zábavnost není timto cílem. Jsou tu požadavky umlecké
dokonalosti, rozumjte ryze filmové. Veliký úkol na této práci
má režie. Jmenujeme-li mezi novými režiséry Griffithe a z
ásti Lubitsche, jenž v Americe mže naerpati nkolik do
brých poznatk, jež mu chybly pi jednostranném aranžová-
ní davových scén, i pi filmování Rosity s M. Pickfordovou,
podtrhuji zvlášt innost Chaplinovu za jeho vlastní filmy . a
za »Paížskou maitressu«. Vývoj filmu jde k zhuštnosti, k ú-
senosti, k obraznosti a k optickým klamm. Seriál dnes je

Je to veliká

v ma-

a ma-

.«

Maminko nepla! Pála sis, aby mne princezny
milovaly a já jsem milován všemi. Plakáty
kikují pýchu tvého srdce po celém svt.

roz-

Pro jsme neuposlechli projev dobrodružných píhod
a vzrušujících film! O co jsme se pipravili!

Disposice pdorysu navržena tak, aby každý návštvník musil pro
jiti šatnami a odložiti díve než vstoupí do vlastních místností
kina. Množství východ umožuje rychlý útk z chodeb pímo
do volného prostoru, vypukne-li požár. V prvním poadí jest foyer

buffetem, kavárna na terase. Buffet spojen výtahy s menší
kuchyní^ v souterrainu. Do kabiny kjnooperatéra vede zvláštní
schodišt v prelí kina; kabina jest nad buffetem. — Kinemato-
graf jest zaizen se scénou, aby se v nm dala provozovali diva
delní pedstavení nebo kabaretní výstupy, varieté, pantomima,
balet mezi kinomatografickým programem. Vnitní zaízení bylo
by nejvýhodnjší: ohýbaný nábytek, plakáty, reklamy, fotografie.

Stny naprosto hladké a jednobarevné.

Aréna na pedmstí. Je snadno se zamilovat do výboj-
ných knír krotitele. Clown má ervené skvrny na tváích,
neveselé jako hektické rže a vypravuje bezzubému lvu svou
historii: clowna clowin, nebo byl tak slavným, že králové
chodili do jeho šatny, a jednou zavsiv se oima na malé. prsy
své ženy, chystající se k sensanímu skoku, jednou mu padla
k no Im um jak odkudsi hozená rže a její krev, ta krev, která
tak vela v náruí, srážela se na špikách biz^arních stevíc.
A ty hektické rže v malé arén tmavé jak uschlá krev z biz-
zarních stevíc ve skíni. Je nutno hráti až do konce. Ve
smíchu mladé šiky usýchají jeho slzy, vždy ten smích zvoní
jako smích zabité. A jednou usedne po levici malého umrzlého
dcka soudícího svt skrze úsmv drtinového šaška z výklad
ní skín.

s

anachronismem a toliko narkotikem pro nervy,
skladba na malé théma

»Pokud je kino soupeem divadla? Jaký je pomr obou?
Co shledáváte na souasném filmu špatným?«

»Film nemže býti nikdy konkurentem divadla. Území,
í repertoár a prostedky divadla jsou velmi odlišné a zcela cizí

kinu. Divadlo obroditi je vcí jeho moderních duch, sociolo
g, režisér, stavitel jeviš a scén. Vzájemný pomr obou
umní je dán jednak jejich funkností, jednak umleckým ob
sahem a tvarem, oboustrann zcela samostatným a neodvis-
lým. Znám jediné nejvtší nebezpeí filmu, reakní a píliš
násiln vtlaované do filmu: to požadavek výchovnosti, na
nmž by ztroskotal. Tato vada, již nkteí pedagogové suge
ruji za nejvyssi ctnost, zabrzdila by vývoj filmu na dlouhou
dobu. To nebezpeí obsahové. Z nebezpeí formálního jest
domnívati se, že herec divadelní jest také hercem filmovým.
Jiné zvyky, jiné tradice, jiná technika si žádají jiných umlc.
Byl-li ku he »Cyrano de Bergerac« pizván do Itálie herec
francouzského divadla pro typickou úlohu, nevyvrací našeho

na puj- tvrzení. Hra je totiž zfilmovaným divadlem.«

.«

FRANT. HALAS.
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len redakce »Pásma«, chtje získati nko
lik konkrétních dat z prostedí dnešních vedou
cích initel stálých kinematograf, urujících
program, pozorujících psychologii svých návštv
ník, v nemalé míe vykonávajících vliv
ovny a nepímo na výrobny film, navštívil e
ditele »Bia Universum« v Brn, p. H. Fant u,
jemuž položil nkolik otázek. Pro mimobrnnské
a zahraniní tenáe podotýkáme, že uvedené ki
no jest nejvtší v Brn a s dvma, temi kiny je
svtelným divadlem aktualit, jež asem reprodu
kuje i ped Prahou.

J. E. Koula.
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Film»Co soudíte o budov a místnostech kina? Jaké jsou
nejastjší vady místností kina?«

»Nejhorší místnosti kina jsou tak zv. adaptované míst
nosti, jež nebyly od poátku pro kino ureny. Kino si diktuje
nkteré zvláštnosti, pedevším naprostou úelnost.«

»Co byste mi mohl prozraditi o finanní otázce dneš
ního kina? Kdo jest nejvtším nepítelem filmu a kina?«

»Finanní problém kina, od nhož závisí nerušený chod,
od nhož jsou dále odvislé akce, s kinem související, jako
pednášky, dtská a lidová pedstavení, školní a odborné pro
gramy, je zatžován vedle drahé ceny nkterých film
vinek, zákonnou dávkou ze zábav a specielní mstskou brnn
skou dávkou z reklamy. Veškery dosavadní akce za odstra
nní tžkého bemene jsou bezvýsledný. Pemna zákona o
licencích kin, dávaných spolkm, nebyla nejšastnjší. Spolek
 zídka se vnuje odborným otázkám kinematografickým a po-
zorujete-li pozorn úhrnnou innost kin, vidíte mnoho des
orientace a bezcílnosti.«

Auf dem 2. Kongreß für Ästhetik und Kunst
wissenschaft in Berlin hat Dr. Adolf Behne
einen bedeutungsvollen Vortrag gehalten, den
wir im folgenden im Wortlaut zum Abdruck
bringen.

Der Film, wie wir ihn heute im den Kino-Theatern sehen,
ist von einer geradezu grotesken Kompliziertheit. Seine Mit
arbeiter sind so zahlreich und gehören so verschiedenen Ar
beitsgebieten an, daß die Frage nach den Elementen dieses
Gebildes schwer zu beantworten ist. So ziemlich jede Kunst
arbeitet am Film mit, der nach der Buntheit seiner Komponen
ten selbst die Oper weit iibertrifft. Aber welche Kunst arbei
tet im Film primär und elementar? Die meisten offenbar doch
nur peripherisch. Und doch ist es sicher, daß der Film als
Kunstwerk nur sein kann, wenn er etwas anderes zu sein ver
mag, als das mixtum compositum von 100 Nebenberufen.

Wie ist es? Ein Dichter hat einen Roman geschrieben.
Ein Schriftsteller macht daraus ein Manuskript. Schauspieler
und Regisseure werden vom Theater engagiert. Ein Architekt
baut Außen- und Innenräume. Die Natur wird gleichfalls en
gagiert, als Berg, Wiese, Wald. Komplizierte Beleuchtungs
anlagen. Maler, Bildhauer und Kostümkenner. Dann wird das
Filmmanuskript gespielt
nicht pantomimisch.
Szenen im Manuskript gespielt, sondern ganz unabhängig von
der logischen Entwicklung. Denn das Spiel geschieht ja über

ist das Spiel
der einzelnen Szene so, wie es sein soll, vom Apparat fest
gehalten, so wird der ganze Bühnenaufbau abmontiert. Mit
allen seinen Farben, Dreidimensionalitäten, Bewegungen, Lich
tern, Schatten, Menschen ist er gebaut, nur, um in ein Stück
Schwarz-Weiß-Fläche verwandelt zu werden. Viele zusam
mengesetzte Bilder ergeben am Ende einen Gelatinestreifen,
der x-mal kopiert wird und 1000-x r nial durch den komplizier
ten Vorführungsapparat gedreht wird, in besonderen Theater
räumen, bei Musikbegleitung. Er wirft seine Photos als Pro
jektion so schnell hintereinander auf die Leinwand im verdun
kelten Raume, daß ein fortlaufend bewegtes Bild entsteht —
unterbrochen nur von kurzen Schriftworten, begleitet von La
chen oder Weinen oder von Langerweile. Wirklich ein un-

»Jaký je pomr správy kina k obecenstvu? Jakým zp
sobem si uruje obecenstvo program?«

»Kino, t. j. jeho správa je ve velice úzkém kontaktu s
obecenstvem, nebo kino pevážn závisí na zálib a vkusu
obecenstva. Rozhoduje tu všeobecn ráz a velikost kina. Jsou
kina, jež provozují urité specielní filmy, filmy urité pro
dukce nebo uritého
nejmarkantnji
kých. Veliké kino nehraje

no-

smru, pak jsou kina obecná, z nichž
se jeví odraz obecného vkusu v kinech veli-

ani výhradn tak zv. spoleen
ských her i tendenních her, nýbrž sestavuje program nikoli
všeobecnému, nýbrž spíše každému vkusu,
stému anket, losování a soutží
artistu, jenž za oceánem
hustší sítí kin, jež jsou obecenstvu tak bžná jako noviny, kde
pomr ke kinu je srdenjší i vážnjší než dosud zde, jsme
nepoužívali, neoekávajíce mimoádných výsledk. Také jinak
nevyslovuje obecenstvo ani pímého a hromadného pání v
tchto smrech a uruje-li si — což nepopírám — program,

dje se to jinak než projevem pímým. Za tento projev mluví
návštva, nálada hledišt a také, nebo pokladna chce býti
v rovnováze, stav pokladny.

»Kdo tvoí nejvtší ást obecenstva kina? Mšáci, polo-
proletái, proletái? Staí, mladí?«

»Kádr návštvník sestává ze stedních vrstev a dl
ník. V dobách prmyslových krisí, v ase nezamstnanosti
projevuje se krise i v našem kinu. Návštva klesá a neveselý
obraz hospodáského života se penáší do, ídkých ad seda
del.^ Stáí nevyhledává kina: hledí na film jako na hloupost,
nevážnost, dívá se soucitn a mysanthropicky na obecenstvo,
jež vychází z bran biograf. Mládí však
pevaha a vytrvalý zájem dokazují, že mladé
mladému lovku.

Amerického sy-
o nejlepší hru a nejmilejšího

je velmi oblíben a také umožnn
»Která filmová produkce, t. j. která zem dodává vám

nejvtší množství filmu?«
»Nejsilnjším naším producentem a dodavatelem jest

Amerika. Její filmový prmysl jest prvním na svt, a jako
prmyslové odvtví jest v samotné Americe na 4. míst hned
po bavln, oleji a oceli. Dležitým faktorem jsou píiny ob-
chodn-vývozní, modern-technické a umlecky-kvalitní. Ame
rika má svá odbytišt v celém svt, kdežto Itálie a Francie
neproniknou tolik, leda nejlepšími pracemi, jejichž sláva jde
naped. Americká filmová technika jest dosud nejdokonalejší
a nedostižná. Ro ní pichází technika románského filmu (franc.
a ital.) a severského (nmec, a dán.). Po stránce umlecké má
tém nejschopnjší herce. Obsahy amerických film jsou v
urité nevýhod onou tendencí bohaté Ameriky, jež vrcholí
pravideln náhlým bohatstvím, jakož i uritým nedostatkem
citového bohatství, jehož evropské filmy mívají zase absurd
n mnoho. Po americkém filmu, z nhož naše kino kryje %
poteby, pichází film francouzský a další. eský film se hraje
zídka. Obecenstvo se mu brání, ježto není dosud schopen kon
kurence, trpí kvalitou, tématy, herectvím, jest lepší ponkud
ve fotografii.

stumm gespielt; stumm, aber doch
Es wird nicht in der Reihenfolge der
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haupt nur für den photographischen Apparat.

žije pro film a jeho
umní náleží

«
«

»Kteí herci a hereky mají nejvtší oblibu? Který druh
hry jest nejhledanjší?«

»Jen moderní, hrou a výrazem vyhranné herecké indi-

»Jaký je pomr kina k tisku a opan?
»Musím si stžovati na nevšímavost tisku. Tisk —

n jako jiní zpsobilí propagátoi filmu, editelství škol, uci-

«

stej-
V •


