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norödost prvk a tvar: elementy naturalistické va
zeny do abstraktní komposiní osnovy. Komposice je uchovatel
a rozvodi tvárné jednoty díla: svádí a rozvádí komposiní a
rytmické schéma v nesourodé tvary lokální. Ale tato kompo
sice a tyto tvary nejsou, než funkními prostedky,
které vytváejí prbhem svého trvání (promítání) báse,
jejímž cílem a úinkem je dojetí divákovo. Podle intensity to
hoto efektu, podle dojetí divákova je mitelná síla a funknost
básn. Tato intensita by se kriticky dala zjistit jakýmisi am-
prmetry a manometry. Tato filmová poesie, jako všechna
ryzí poesie, nic nepopisuje, a jako ryzí výtvarné umní, nic
nenapodobí a neinterpretuje. Vytváí nový svt, um
lou realitu, PROUN, jež je ovládána svými zákony. Užívá
prostedk fysiologických, jako všechno vpravd
mohutné umní, aby jimi dojala podle svých intencí diváka. A
kvalita tohoto dojetí je kvalitou toho filmu.

Filmové umní, tak jak je chápe poetismus, je svým bo
hatstvím sensací umním básnickým, a svou výrobou u-
mním ist prmyslovým. Nechce proto penášet do fil
mu artistní triky, vyspekulované v malíských atelierech. Film
je umním fotografickým.

Man R a y, narozený r. 1890 ve Philadelfii, bývalý da
daistický malí, zapálil svou lOOOsvíkovou lampu a položil
mezi ni a citlivý papír urité pedmty, jež proporcioneln od
nímaly svtlo. Obešel se bez oky a bez komory. Experi
mentoval s vývojkou a vyzkoušel vzácné možnosti nových
výtvarných materiál. Svtlo stalo se výtvarným
prvkem a obrazy na citlivém papíe mají korektní mechani
ckou deformaci. A pece jsou to úžasné, magické vidiny. Man
Ray, jenž dokázal, že fotografie není jen banální zruností, ale
mže se stát umním vzácné poetinosti, vytvoil fotografické
listy pravé a údivné moderní poesie, poesie algebraické, okouz
lující fotografické coctaily. Svtlo je povahy mate
matické ; proež: »bume precisní a budeme 1 y r i -
t í«. Bylo by vlastn naase moderní optické umní nenazý
vat! již nadále umním výtvarným, ale umním fotogenickým.
Výtvarné umní, jak slovo samo naznauje, bylo zabsolut-
n  n í m formalismu. Tvary fotogenického umní jsou
však pouze funkcemi svtla. Zde, jako v jiných obla
stech (architektue, prmyslovém umní, poesii, divadle atd.)
jsme svdky základní pemny: pekonání dosavadního forma
lismu funkcionalismem. Dosavadní umní hyne se svým for
malismem. Nové fotogenické umní je umním mechanickým:
fotografie a fotomontáž.

Vedle Man Raye by to Marcel Duchamp, jeho
spolubojovník v dadaistickém hnutí v New Yorku, bývalý ku
bistický malí, který se cele vnoval novému fotografi
ckému, mechanickému malíství; zamstnává se
nyní tém výhradn filmem, kde pokouší se realisovat nový
výraz svtelných tvar v pohybu, a dopracoval se tu již za
jímavých výsledk.

Výstava nábytku U. P. (v Brn i v Praze v Umlecko
prmyslovém museu) pináší vedle ušlechtilých zaízení jed
notlivých ástí bytu pedevším také jeden typ sériových sou
prav bytových, jež jsou jedním z nejdležitjších poin U. P
ježto umožují nejširším vrstvám vkusné zaízení bytu. Tímto
zpsobem mže plniti nábytkový prmysl nejlépe své kulturn
sociální poslání. U. P. náleží zásluha, že se o to svdomit
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pricmuje.

divadel, hall, stadion, cinémat, cirk, dan
cing, a jednotou herce a publika.

Nemžeme režisér rozdupati. Nejsme bohy, abychom z
bláta formovali ideály. Jsme jím.

Nemžeme osvobodili herce. Jest šasten.
Nemžeme zahnati editele a vstoupiti na jeho trn.

Nechceme to.
Naše pítelkyn jsou útlé. Nemohou zrodit!

nové publikum. Zrození nového publika
jest vcí státní moci.

Naše vnitnosti nejsou pytlem na peníze.
Ale sypání dividend oploduje základ stavby. Ne
máme žádného dobového divadla.

•*

Otto Flake jest jedním z nej sympatitjších Nmc. Ne
bo prolamuje systematicky duchovní isolaci, v níž dnes vt
šinou Nmci žijí a poslední knížkou pihlašuje se velmi symlpa-
ticky k
Gottschalk
když byl v dívjší knize dobral se filosofie aktivismu. Mnohé
stránky všenmeckého ducha, jak se projevily zvlášt v ex-
pressionismu, jsou mu nesnesitelné, provádí proto* ostrou kri
tiku jich. Bojuje proti pílišné metafysice, proti pathosu, vy
ráženému koktavou eí. Zídka najdeme v dnešním Nmecku
tak jasné a otevené vty jako: »Intelektuál, žijící v ústrafní
pro sebe, vymírá. Jest to tak dobe.« Nebo jeho definice nacio
nalismu »Nacionalism je identifikace se stávajícími pomry«.
Nepomže dnes Nmcm vzdorné’ uzavírání se ped svtem,
ale ostrá sebekritika. Flake provádí kritiku pítomnosti n
mecké a dospívá závru: Niveau nmeckého ducha stojí nízko.
Nmecký problém jest mu jak problémem formy. A tu to defi
nuje: Charakter, istota, jednoznanost; pohotovost, nenápad
nost, prostota, nekomplikovanost, mužnost. Jde o stvoení no
vého, evropského typu lovka: aktivního, výkonného typu
to je jeho* »hygienický ideál«.

»dobrému evropanství« (Zum guten Europäer. Elena
Dinge der Zeit. Tamtéž),Verlag, Berlin W 62.
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Von links nach rechts: Arch. Er.Kiesler, Dichter Marinetti
Arch. Doesburg, Maler Prampolini, Dr. Rathe. 1924X ;
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I Baroková divadla usmívají se nad našimi
cíly. editelé, publikum, herci, režisérové jedna
Phalanx. Autor? Mimo život. Kritik? Franktireur
ve službách nezodpovdné redakce.
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Tvrí mládež proto zstává vzeti v projektech, uspo
kojuje se plány, mansardovými illusemi. Mansardismus. Avšak
publikum chce skutenosti! Mšák dal vyplombovati své vy
žrané zuby zlatými korunkami. Nechce již omelet. Home mu
svoji stravu mezi zuby, aby poznal náš chléb.
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Karel Teige.
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BOGUSLAVSKAJA

Revue, vystavy **

» 111 faut quitter les mansardes sacerdotales!
II faut descendre des piédestaux expressionistes, cubi-

stes, constructivistes, mystiques, naturalistes. abstractes etc.
L’art a démoblíisé la peinture, la sculpture, 1’architecture, le
théatre

RailwayVánoní ísol Bytové kultury pináší adu odpovdí e
ských spisovatel k anket: Jaký byl domov eských spiso- '
vatelú. Jsou tu vzpomínky na vztah k domácímu^okolí v mládí
od J. Mahena, K. apka, A. erníka, K. M. apka-Choda,
O. Coubina, M. Jirka, A. Mrštíka, A. M. Tilschové a j. Z teo
retických lánk vyniká zásadní lánek K. Teigeho o um
leckém prmyslu a prmyslovém umní, pak jsou zde lánky
A. Loose, K. J. apka a Ar. Bláhy. Informaní ást jest
vnována Le Corbusierovi. .1. apek píše slovo k eské expo
sici na výstav v Paíži 1925, B. Markalous referuje obšírn

výstav »die Form« ve Stuttgarte 1924. Sešit doplnn adou
reprodukcí (Baumeister, Grunt, Heythum, Mallet-Stevens,
Staatliches Bauhaus atd.) a mnohým dobrým praktickým po
kynem pro zaízení bytu.

b

jest ohniskem v i t a 1 i s m u.

To jest historie divadelní hry v Barbarop: Kulisa jest
mrtva, herec se pohybuje. Kulisa jest pozadí et Messieurs les
acteurs a la ramp. Svtlo se roziluje. Režisér aranžuje. Ži
voucí obrazy. Jevišt. Panorama. Slyšíme text. Roman en

drama. Publikum má dv oky v hlav, camera
Pokladna jest editel-

toutes les formes imitatives des vies passéistes. La
grande baieine ART a vomát de son ventre rose et paisible íe
petit pauvre artisté Jonas au milieu du dynamisme de la vie.

F r. K i e s 1 e r.

t

dialogue
obscura, fotografuje modrýma oima,
stvím. editel un bonhomme. Gorilla masqué des manuscrits.

Veliké množství lánk a reprodukcí (Teige, oholy-
Nagy, Götz, Santholzer, Svrek, Jií Svoboda, Sekera,
Halas, Heythum, Voskovec, Šíma, Feuerstein) byla redakce
nucena odložiti do píštích ísel pro nedostatek místa.
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Nemžeme divadla demolovali. Umírají sama sebou jako
obraz, plastika, architektura. Railway jest výsledker 'AfrC -O

*

pro organisaci internacionálního kulturního bureau hledá sePro realisaci velikého vydavatelstva moderních publikací a
t

KAPITÁLOV SILNÍ JEDNOTLIVEC 3NEJBO VICE 9

jimž moderní umlecké tendence jsou sympatické. Lask. nabídky butež ízeny na podepsané vydavatelstvo
BRNO -JULIÁNO V.66

V Y D A V A TEL STVO PASMA99
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Literárn umlecký sbor nik mladé generace.
Skvlá výprava, množství obraz. K 60.-.

Seifert Jaroslav: Msto v slzách. Verše. II. rozšíené vyd. | Mareš MichalAndélikáka. Struný román. S obálkou Mareš Michal: Picházím z periferie. Verše. S obál. Zd.
V úprav K. Teigeho. K 16.—. L. Süsse. K 8. . v Rykra. K 12.—, váz. K 20.—. Neumann St. K: Rudé

Seifert Jaroslav: Samá láska. Verše. S ilustr. Ot. Mrk- Mareš Michal: PoFcejní štára. rty. S ilustr. V. Spály zpvy. Nové verše. K 10.-.SHm/z/ý.: Sever-jib-západ-
viky. K 16.—. K 8. — . | východ. S obál. K. Teige-ho a Jar. Krejcara. K 15.—.

Žádejte u knikkupc, nebo pímo v nakladatelství Vortel a Rejman, Praha II., Spálená ulice cis. 43.
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Brnn. Devtsil" dovoluje si upozorniti, že pednášky svých len zadává pouze sám, za podmínek, jež výborná požádání
obratem oznámí. Všichni žadatelé musí býti leny spolku (leny mohou býti i korporace) a pedplatiteli „Pásma“. Další detailní
podmínky a data pouze písemnou dohodou. Je vyloueno, aby lenové B D, mohli vyhovti libovolným a pozd oznámeným
termínm. Z pednášek, jež se zadají pro dobu po 15. lednu 1925, uvádíme zvlášt: Kino a divadlo (erník), Kolektivistické
rysy píští kultury (Václavek). K souasné umlecké situaci (Halas) a j. Pednášky tvoí ideový celek. Výbor „Brn. Dev."
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Pásma“: nová architektura, ŠímaChystají se tato specielní ísla ruská kniha a ruský obraz.ff 9rm

vyjde pozdji, Ježto redakce neskonila dosud pípravných pracíDISl .ff
Subskripce se Již nepijímají.&lt;

Reiman, Praha II., Spálená uHovinky nakladatelství Vortel c.
Dr. Lad. Görlich: Agrární otázka v ruské revoluci K 7 50. Dr. Jos. Hrdina: Nové smry veejné správy a politicko-hospodáská soustava sovt Ruska
K 12--. Dr. Jos. Hrdina: Smrem k právu — napi životem K 18--. Dr. Jos. Hrdina: Stát, právo a tída K 10*-. Dr. Jos. Hrdina: Vývoj sovtského Ruska
po stránce poiiticko-právní K 360. Hans Kohn: Smysl a osud revoluce. V tisku. V. Stuchlík: Mravní zákonitost lidského života K 6 60. Jií Weil: Kulturní

práce sovtského Ruska K 4-50. (Dodá každé knihkupectví!)
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P. T. odbratelé, kteí zašlou K 10*90, obdrží za tuto sníženou cenu výborný, skvle a modern
vypravený, bohat ilustrovaný nmecký

ní divadelníImanach vídeské mezin hudební
a?

P. T. odbratelé se žádají, aby tímto íslem poínaje platili vždy nejmén dv ísla pedem.
#

pouze ádn a pedem platícím p. t. odbratelm.
Pásmo" se zasílá napíštn

Nakladatelství „Devtsil“ (A. erník)
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