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K 1 smokingu, popíjeje cocktail, pan Odysseus vstane, pifukuje si
na zdraví s jejím pohárem, ale místo, aby se íše vznesly Re
rtm, piblíží se rty k sob a úží se k polibku, když v tom.. -
NUŽ, TEDY S BOHEM!
.... na nádražní chodb poskoí ruika elektrických hodin a
pod ní konduktér zvoní a vyvolává. Ped pokladnou pan Odys
seus složí svá zavazadla, polepená nálepkami hotel (PRAHA
PAÍŽ), koupí si lístek; pak se postaví ped vývsní jízdní á
dy a sleduje prstem njakou tra. Odchází od jízdního ádu,,
nese v každé ruce tžký kufr. Jde dlouhou chodbou až na její:
konec, kde jsou automatické váhy; položí zavazadla, zváží se

Ruika na ciferníku vah vy
skoí na 71.

Sestoupí z vah, zvedne opt oba kufry a vrací se s nimi zpt
po celé délce oné chodby. Peron se stpjícím rychlovlakem. Na
železném pilíi peronu nápis »DO CAIHADU« s ruikou,
ukazující k vlaku, do nhož Mrs. Odysseus vstupuje. Všecka
dvíka wagon se zavrou jedním rázem, vlak se rozjíždí a
mizí v temné krajin do dálky.
Na plátn dole jede vlak. Nad ním pohledy na krajiny a msta
míhají se rapidn pes plátno, v rozmanitém rytmu rychlosti i
velikosti, tu a tam mihne se význanjší detail, vše velice ra
pidní a na okamžik je vidt rozbouené moe.

malá figurka kominíka. Pod ní objeví se v záptí vrchol továr
ního komínu. S vrcholu továrního komínu je vidt domky a
pole na periferii. Mez mezi obilím.

Strážník skoí do telefonní budky. Pan Odysseus jde mimo,
zevn špalíru, otoí zvdav hlavu, dívaje se pes ramena
špalíru, co se dje, a odchází. V telefonním automatu ustavin
zvoní strážník.
CENTRÁLA.
Hezká telefonistka se shlíží v kapesním zrcádku a pudruje se
koketn.

ifí
Na pampelišku usedl blásek.

Kominík sestupuje s komína, naež jde vodorovn uprosted
bílého plátna (opt malá figurka), sestupuje stupovit, a pi
zostení snímku objeví se, že kráí po sklenné, bíle se lesk
noucí steše továrny.
píse práce
Ulice v tovární tvrti. Pijíždjící tramway. Dlníci, picháze
jící v hloucích, vystupují z tramwayí, pijíždjí na velocipé
dech. Po chodníku proudí úedníci a sleny z kanceláí v ne
koneném prvodu, všichni jedním smrem, fotografováni ze
zadu. Proti nim unavenou chzí jde pan Odysseus v šedivém
raglánu, úpln rozepnutém s ohrnutým límcem, ruce v kap
sách, vrážeje lokty do chodc.
Kižovatka ulic v tovární .tvrti. Množství nohou chodc, foto
grafovaných z okna souterraiinu. Nákladní auta. Oblouk želez
niního viaduktu, týž viadukt ze zpodu, fotografován na ece;
projíždí pod ním hust obsazený parník. Ze s plakáty. Oteví
rající se vrata továrny a dovnit proudí zástup dlník. Veliký
válcovitý stroj S centrifugálními regulátory v klidu; po chvíli
regulátor se zane otáet se stupovanou rychlostí: lesk kovu
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Zvonek, pak svtelné signály.
Strážník zvoní rozilen a naléhav v automatu.

Svtelné signály nervosn se
rozsvcující.

Telefonistka skládá své toiletní pedmty do kabelky, usmíva
jíc se klidn,
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znovu svtelné signály
a pak mechanicky a pomalu pipojuje.
ERÖS a ICAROS I.
Za rohem ulice prostranství s parkem. Vodotrysk se skákající
koulí. Zpomaleno. Odpolední siesta v parku. Pan Odysseus
vstupuje do parku, prochází hlavní alejí, když v tom se zve
dají oi všech úastník k obloze.
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Pod kvetoucím bezem na la
vice milenci. On kreslí holí do
písku obrázky cukrujících se ho-
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Záchranný pás letí nad vlnami.
Bílé plátno, uprosted, preln, kruh záchranného lodního
pásu s nápisem

»AU REVOIR!
a vlak vjíždí do jeho otvoru jako do tunelu. Když vlak v tom
to otvoru zmizí, objeví se tu visitka

«

Pan ODYSSEUS
 ;j

D Cai hrad
Hotel „ PragueO I

Ny

erné plátno. Plmsíc, vidný teleskopem. A stíbrný nápis:
DOBROU NOC!
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Možnosti filmu jako initele

konservujíciho.
R
L
O Zatím co minulost zemského globu a jeho

tvorstva jest bu neodvratn ztracena nebo jen
konstruována z historických památek všech druh,
pítomnost je dokonale konservována fotografii
a zvlášt filmem.

Souasný vk žije ve filmu. Ideová a ko-
stumová nápl doby práv tak jako soudobý
stav techniky jsou pro budoucnost uloženy ve
filmových pásmech. Ve XXX. století (jak asi
bude nazváno!) probhne Chaplinova groteska
dokonalým projekním pístrojem, když byla
ped tím vytažena z Jilmového musea u . Pre

cisní obrázek Chaplinovy tragické fysiognomie
bude znovu prosvícen svtelným zdrojem (stu
dným!!) pohádkové intensity a plasticky vržen
na stínítko ped udivené publikum. 1000 let stará
groteska!
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loubk. orámované srdcovkou,
dívka vede mu ruku. Oi obou

v rotaním pohybu. Pohled na tovární interieur shora ... pe
kopíruje se: ... pohled na tovární komplex shora... pekopí
ruje se... rozvádi deska, z níž uprosted pekopírovává a
vynouje se setrvaník, picházející do zrychleného pohybu,
šikmo unikající pára z tovární sirény a nyní: všecky stroje v
chodu. Transmisní emeny, které sleduje pohyb objektivu, jenž
se zastaví až u velkého kola. Do tohoto toícího se kola pro-
kopíruje se diskové kolo automobilu, pak v témže rozmru ze
mkoule", jež se otáí velmi rapidn, takže posléze toí se pou
hý kruh, jenž se zvolna sklání, jev se perspektivn jako elip
sa... prokopíruje se... Saturn s eliptickým prstencem, bílý
na erném pozadí, a tento prstenec se promní v pneumatiku.
Ruka tímající pneumatiku uprosted hvzdného Vesmíru...
... což jest plakát, visící nad tribunou Stadionu.
HRA RYCHLOSTÍ.

r

plaše sklopeny k zemi.
Celé plátno plné tváí dívajících se upiat vzhru. Pan Odys
seus zvedá hlavu, jeho tvá vyhlížející k obloze. Pi dolejším
okraji plátna lidské hlavy, ostatek plátna oblané nebe, na
nmž po chvíli vyskoí a e r o p 1 á n.
EROS a ÍCAROS II.
Pohledy na msto z aeroplápu. Pohled na vilovou tvrt, kde
v zahrádce hrabe na pšincé dve písek. Spativši aeroplán,
odskoí si na verandu pro triedr.
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Budoucnost spati z blízkosti gesto state
ného Pelletier  Oisy, vrn reprodukované.
Pelletier a jeho mechanik Bésin vstupují do avi
onu Bréguet k historickému letu Paíž—Tokio.
Hledí se sice shovívav na úžasn zastaralý
avion, (tebas ješt úžasn zastaralejší, než dnes
nám pipadá Stephensonova „Raketa“) avšak
Pelletier a Bésin, vznáše/ící se nad výhní asij
ských poušti a utvoivší ideální soužití dvou
muž pi podniku, ráz XX. století pesahujícím

Tvá s triedrem pes celé plát
no. Ruka zaostující triedr.

Vzrstající a chvjící se aeroplán, zarámovaný do okrouhlých
obrazc, jak je vidt triedrem. Posléze se aeroplán (optický)
tak piblíží, že pilot posílá onomu dvátku polibek.

Scéna milenc v parku pod be
zem (oi sklopeny k zemi) se
opakuje.

Na obloze celá flotila avion. Pohled peskakuje s jednoho lé-
tadla na druhé po celé ad. Flotila nad hlavními komunika
ními tepnami. Pohled z aeroplánu na tyto tídy pes eku, most
z aeroplánu, a nyní vše znovu fotografováno ze zpodu, jaksi
zpod dlažby a zpod mostu, ulice, vozidla a nahoe aeroplány.
Pohled létadla obkrouží hlavní námstí, obkrouží katedrálu,
peletí smykem velký park (fotografováno vždy více a více
zblízka), až se zastaví nad híštm, kde si hrají dcka v písku
a nad mimi lhostejn zevluje pan Odysseus s nezapálenou ci
garetou.
VEERNÍ PÍSN.
Dlouhá, šedivá ulice, v níž se náhle rozsvítí obloukovky. Ped
restauraní zahrádkou zastaví se pan Odysseus, toucí jídelní
lístek.
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Signál u startu padne, závodní
auta se rozjedou.

Stadion s ptaí perspektivy s ujíždjícími vozy.
Hlava kon v trysku.

Prokopírují se košké dostihy.
Bh kon (zpomalený).
Šachovnice shora pes celé plátno. Tah konm, který zpso
buje šach-mat. Ruka hráe neviditelná, takže se zdá, jakoby
figurka se hnula sama sebou. Na závodišti u cíle kladou vítz
nému koni na krk vnec s cedulkou »I. CENA«. Usmívající se
jockey, jímž jest pan Odysseus. Aplaus divák: je vidt jen
ady tleskajících rukou šikmo pes plátno, mezi nimiž se po
zadí erná. Zpvaka na pódiu se uklání, klavírista vsunuje ruce
do kláves.
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Klaviatura piana, v diagonále
pes celé plátno, ruce vyuká
vající akkordy a pod nimi ob
jeví se klaviatura psacího stro
je. Ruce v bílých rukávech bl
zy klepou rychle dopis.

Pes celé plátno pebíhá v diagonále ada psacích stroj, na
nez stále píší díví prsty. Rada koní klaviaturou poítacího
stroje.
ODVAHA VYPOTU.
Poítací stroj se zvtšuje, obsahuje celé plátno a tiskne souet
statisícových sum.
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Tvá p. Odyssea s anglickou
dýmkou, toucí jídelní lístek.

Objektiv sleduje ruch naveerní ulice, zastavuje se u lahd-
káské výkladní skín. Výkladní skí pes celé plátno a na
chodníku pecházejí lidé, z nichž nkteí zastavují se na malý
moment ped výkladem, kdežto Mr. Odysseus stojí ped sklem
nepohnutý a s nábožnou tváí.
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Ve skle zrcadlí se oblieje pas-
sant, zejména uprosted je vi
ditelný zrcadlový obraz hezké
mladé dívky; píruí v bílém
kabátci naklání se zevnit z krá
mu do výkladní skín a vidli
kou, která probodává zrcadlo
vý obraz oné dívky, vytahuje z
mísy pláty uzeného lososa.

Opt sklo výkladní skín, u níž tsn stojí pan Odysseus, za
sklem je vidt lahdky, ada lahví vína, guirlandy úho, kráp
níky salám, kaviár, sandwiche, jižní ovoce, sýry atd.

Vzrstající íslice. Rada knof
lík klaviatury, na níž uká u-
kazováek.

Vesta se svislou adou knoflík, na nichž poítá váhavý uka
zováek, pan Odysseus na chodníku, poítající na knoflících —
mám
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nemám mám nemám. Dotknuv se posledního knof
líku, uiní resolutní gesto a vstoupí do holiského závodu.
Interieur holiského závodu. Pevládající bílá: pna, nikl, sklo,
zrcadla, bílý mramor, umývadla, plášt. V nástnném zrcadle
odráží se vývšní mdná mísa, visící ped skíní.
POLEDNE
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Samotná holiská mísa upro
sted plátna (chvílemi se v ní
zrcadlí njaké klassické sousoší
Helia) pekopíruje se ve žhoucí
slunce na nebi, pak v ciferník
elektrických hodin, ukazujících
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Pes celé plátno láhev exoticu s itelnou vignetou a hrdlem po
lepeným staniolem, s dvma íškami na podnose.
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Sandwiche
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Objektiv sesune se s hodin po prelí školní budovy a zastaví
se u portálu, odkud vycházejí dti, shlukujíce se na chodníku.
ÚRAZ NA ULICI
Pohled z chodníku na jízdní dráhu, plnou ruchu: chodci, auta,
tramwaye, autobusy. Pohled z pátého patra na kižovatku, v
jejímž stedu je dopravní strážník.
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Obložený chlebíek na sklenné míse pes celé plátno. V po
zadí usmívající se tvá.

Parodie divadelní hry.

vyvolají za 1000 let obdiv —

Na promítací stn objeví se 1000 let stará,
lakonická vta denníku Pelletiera  Oisy:

Bésin se opravou stroje unavil; poslat
jsem ho spát, zatím co anglití montéi praco
váli ochotn po celou noc.

A lidstvo budoucnosti spatí pi tom
tropickou noc XX. stoletý

našemu obdivu.
AMOURETTEDopravní strážník, fotografova

ný shora, s výšky asi 4 m,
zvedá ruku v bílé rukavici.

Pes celé plátno veliký poet rukou šofér, kteí se chápou
brzdících pák. Vše se zastaví, i utíkající kamelot, chodci hnou
se ku pedu, utvoí hlouek, z nhož rozvíjí se špalír až k pr
jezdu domu. Je vidt, jak špalírem nesou kohosi do domu; vý
jev fotografován tak, že je vidt ze zadu adu lidí, tvoících
špalír, hlavy nosi, nikoliv však ranného na nosítkách.
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Známý plakát tohoto likéru s tanenicí, sedící na poháru a pi
píjející na pozdrav. Plakát oživne. Tanenice sestoupí s poháru,
ladným pohybem se napije a stane uprosted dancingu [z p o-
m a 1 o v a ]. U

Nápis plakátu »Amourette« u-
sadí se jí v rajkách úesu.

Rozhlédnuvši se kolem, jde k boxu, kde sedí pan Odysseus ve
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