obklíčendohodovfm vojskem pod Poincarém,jenž bude pňed
ním kapitulovat.
Aby náš život byl pienesen do jin ch kolejí (tÍeba mezi
Eufrat a Tigris, do krajiny op|lvajíci mlékem a strdím). \{.
sledkem tolro, že ministr Beneš vstoupil na nebesa a Fráita
Zem1nováztratila cvikr, rozpadla se nejkrásnější
partaj v ČsR.
a aby to mělo něco společného
s programov/m prohlášením,
prohlašujeme,žesi nedáme víces.. . na hlavu a žeužotevňeme
huby. Poprava bratŤíKolínskych a odchod 35. pluku zahra.
nice s námi naprosto nesouvisí.
Nakonec prohlašujeme:dalšímnašímcílemje b1itminister.
skfmi riŤedníky,bft loajálními a cvičit se v šermu.
MY
i naši epigoni a nohsledi.

JindŤich Štyrskf: OBRAZ

OBRAZ

: živou reklamou a projektem nového světa a
života
VŠB OSTATNÍ : KÝČ
: produkt života

Funkce obrazu I praktické,ričelné,srozumitelné
{ propagační
I organizujícía komponující

OBRAZ

energií
kritikou
hybnou silou

Žrvorn

Požadavek: obtaz musí bft aktivní
musíněco dělat ve světě,v životě.Aby vykonal
ťrlohu,uloženouv jeho ploše,nutno ho strojově rozšíŤit1000,
l0 000, 100 000 exempláŤri.Reprodukce. Grafika letákem.
Nenávidím obrazy jako snoby, již je kupují z touhy po
iedinečnosti,aby mezí čtyňmi stěnami estétskéhopŤíbytku
vzdychali pŤednimi v lenoškách (á la Matisse!). obraz visící
na stěně v uzavŤenémprostoru, jalová dekorace pro nic a za
nic, nic nedělá, nic nechce, nic neÍíká,nežije.
originál - unikát
obraz neníjen obrazem!!

Teige:BUĎ PLAKÁrnm t

(Trn II (litografovanf),č. 7-8, str. 2, asi prosinec 1923)

+Bz

reklamou a projektem novéhosvěta
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Návrh, projekt nového světa - vyna|ézánímnovfch,
nějších,užitečnějších
forem a hodnot života
_ tvoňením novfch, krásnějších,užitečnějších
forem a hodnot života.
Reklama a propagace no{ch, krásnějších, užitečnějších
forem a hodnot žívota.
Nov svět neležíve hvězdách, v oblacích, ale na zemi.
Mnohé z novéhosvěta už známe, máme a žijeme.
PROPAGACB
nové krásy, zdravi, rozumu' svobody, Ťádu, radosti, veselí
života.
Goll: Chapliniáda (kino). _ Černík:Radosti elektrického
století._ Nezval: Rozumnost bezh|avéveselosti._ Krejcar:
Amerikanismus. - Birot: Poezie plenéru.- Teige: PaILž._
Seifert: PaÍíž.- Picasso.Seurat: Cirkus. _ III. internacio.
nát|a._ Film (varieté,cirkus).
Reklama: idejí
knih
revoluce
akcí a atrakcí
Rozhodně ne propagace: Mánesa, Ibsena, Stinnesa, Poin.
caréa, buržoazie, sociálpatriotri, akademií, salÓnri, KU.
KLUX-KLANU

OBRAZ
stavět
kladná činnost
objektivní

bourat
záporná činnost
osobní

ŽunmarrsTlcKÁ KARIKATURA REVoLUČNÍničí,

bičuje, nenávidí.
FoRMA: diktována ričelem:stručná,pŤesná,srozumitelná,
zábavná, pŤehledná, konstruktivní, prostá, žádná dekorace,
ornament' titěrnost, literatura, psychologie, mystika.

+B+

Krása bez duše

NÁVRH NoVÉ ZEMĚKoULB
obtaz : konstruktivní báseř krás světa
restaurace' idylizo.
ŇE:,"p,od,lkce, záp\atování,imitace,
v obraze má svrij praktickf
uá,,! ,.,,ti*enta1izování. Písmo
ostatně je jinf smysl písma?
'*'j.
tpr"kát!) Mluvl. Jak!
jen
dekorovaly plochu svou modern1vfraz.
u í."ni'tt' litery
..-Proj.kt
ností.

nového světa mriže vypracovat toliko NoVÝ
programové práce krajně reálné, že musí i dobrou
eioÝrr
podvědomou pníci potírat jako nespolehlivou.
Práce _ tot program
jako každf jinf pro.
obtaz vykonávl svou funkci v životě

dukt lidsképráce.
jenž slove svět.
obraz_ vyrobek žívotapro konzumenta,
obraz_''"bod"nadálerozmnožovatbídu,ubohost,zoufalství, zpodobovat tíživénedostatky dnešnídoby, sociální
kŤivdy, b}ich t<apitálu, pŤedměstskéatmosféry.
obtaz _ sociálnt bídy nikomu nepomriže,je vyráběIL z ne.
mohoucnosti vytvoŤit energickou revolucí nové Ťády, novf
svět.
obraz je produktem doby. obtaz není reprodukcí doby.
Dobu zobraiíf,to, film, obrázkové časopisyatd.
FoTo: objektivní pravda a prÍtkaznájasnost nadevšecky
pochybnosti. Foto ,uii\, kfč (díky!), ale nezabilo obrazu!
Uspíšilovfvojové vyjasnění vftvarnictví.
Foto: dokument doby a krás tohoto světa. Obraz: projekt
a tvorba novfch krás, novfch hodnot, malovanf portréts ním
nemriže konlurovat ani ,,pro individuální pojetí * nitro
umělce.. (vlastnosti kfčaŤri, fráze). Foto schopno ohromného
technickéhovfvoje (iozměry, barva, jasnost, rychlost). Ba.
revn1i Gaug,,in : 0 proti dokonalé barevné foto z tropťr.
Foto uskutečnilosny star1ichmistrri odpradávna - P|oč.s1
jim ještě dnes pošetilci obaivujt? _ protožejejich malíňskf
ideál nebyl než imitací, reprodukcí. Iluzionismus.
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NovÉ TVARY UMĚNÍ DNES A DENNĚ VZNIKAJÍCÍ
nejkrásnějšíbáseř: telegram a foto _ rispornost, pravda,
stručnost.
viděli jste ve filmu stát u moŤe Pickfordovou, pomalu
otáče|ahlavu a dlouze a nyvě dívala se svfma jasn/ma očima
na nás _ tj. na několik set,několik tisíclidí _ MoNo LISO -nemrižeškonkurovat !
Pňirozeně, že malíŤi á la Nejedlf & Beneš a celé zástupy
jinfch bojují proti modetně, jež se na ně Ťítíjako lavina;
marně, nemají dosti síly, aby dovedli najít pevné a vhodné
místo pro sebe a svou práci v dnešnímsvětě _ jsou zcela
zbytečni paraziti. Foto je dokonalejšímvyprávěčem než oni.
Umění
minulosti
Reprodukce
světa a života

Pozor
je základem no.
"
Ň.,t,,o,t rozlišování.Co z dnešníhosvěta
konstruování a kombino.
uer.,"l obraz se zrodí z pŤemfšlení,
a nebude povrchním
víní rcáItgch elementri a myšlenek
špatně vyráběli.
tozmnožouali,
Epigoni
pohledem.
"uás."y'" na jejich místo stroj -| mechanická reprodukce.
w{"|na,"ji
nud. -ě''ě obrazri a více mechanickfch reprodukcí.

MILUJTE NoVÉ oBRAZY!

Umění pŤítomnosti

a) Foto
Reprodukce světa a
života dokonalejší,
poučnější

b) Vjztvarnictví a poezie,
projekt nového žívota,
nové krásy, nové hodnoty

Nenávidíme galérií,kde po staletí plesnivějí obrazy (věčná
paměť). Zdtavi světa a jeho mládí závis| na faktu, že vše se
spotŤebujea nahradí nov1im. Proto svět nestárne' každou
hodinou je mladšía krásnější.Kdyby nebylo historismu, byl
by svět o několik století mladší.
TRADICB: staŤímistÍípozorovali historická díla' aby viděli, jak nemají malovat. Moderní malíŤrovněž, nebo ještě
lépe: vribec si jich nevšímá.
NEKoNZBRVUJME

MRTVÉ !

oDSTRAŇTE MRTVoLY, NEBoŤ ZAPÁCHAJÍl
Pokrok a vj,voj: nic nebude nemožného,všeckyreálnépro.
jekty uskutečnitelné,
vzdálenost : relativní. Pro smutnémi.
lence vypěstujemečernérriže.Našeprojekty nebudou horečné
sny, utopie, ale budou reálně poetické.
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(Disk 1, 1923,str. 1-2, prosinec1923)
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