VítězslavNezval: DADA A SURREALISMUS

Dada jsou stěhovači nábytku. Rozebrali drikladně pokoj
se. Na otomanu
moderníhoburžoy.Řimsy padají a roztňíšťují
ležíhodiny vedle peŤin a Monetova abrazu. StŤepy koflíkri
a váz pokrfvají dno stěhovacího vozu. Krajky čouhají
z prachu v sousedství několika párri bot. Natropivše tento
privabnf nepoŤádek,dadaistése rozutekli.
Surrealistéjsou ti z dadaistri, kteňínašli rny'mluvupro toto
iádění. odvolávají se na sen. Zatirncojsme spali, něco silnějmy samotni,vedlo nás uspoŤádatpokojpňirošího,nežjsme
zeně. Žádny nebudevěŤittétor,1imluvě.Dadaistéjsou upňímnější.Mrižeme je milovat. Z nenávisti proti pečlivě uklizené
tradici jali se bít do všeho.Vyhodili domácího pána. Tu atam
jejich ŤáděnípŤineslozázračnounáhodu. Rozbitá váza,kopacl
míč a slunečníkudělaly krásné zátiší.Vzali jsme si z toho
poučení.
Stojíme v tomto rozbitém pokoji. Je potŤebaudělat novf
poŤádek.Ti, kdož chtějí polorozbitépŤedmětyuložit na stará
místa,budou zk|arnáni.Co s rozbitou vázou na nočnímstolku?
Použijeme jejích stňepri ke škrábáni b|áta. Dospěl1íčlověk,
stěhovačnábytku či uklizečka si nebudou vědět rady. J" po.
tňeba mít hodně dětské obraznosti, která dovede postavit
z tňíseka kaménkrivše,čehoje tňeba.Pročsi nás všímápolicie !
(Fronta, duben 1927)
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JindŤichHonzl: ISMUS A UMĚNÍ

Prostňedek a materiál, jímž pracuje umění, je libovoln .
Apollinaire ÍLká, že lze ma|ovat krví jako vodou. LišíJi se
však v něčemňemesloLeonardovo od Ťemesladnešníchtvarolfch a barevrrj,ch kompozic, je to v odlišnosti materiálu,
v dokonalosti prostňedkri;lidství a dojímavost,kterou umění
sděluje, ovšem ztstává. Širokémožnosti, bohatství prostiedkri
je bohatstvím civilizace. Čarodějnickézaujetí Leonardovo
barvou, jeho studium barevnfch materiálri, jeho pokusy,
mísení a bádán| o trvalosti jsou pňíbuzné civi|izačnímu obdivu futuristri a materiá|ové,vědecké posedlosti konstruktivistri. JeJi opojené rfskání futuristri nedorozuměním, byly
pňece manifesty futuristické civilizac| starého a opuštěného
celku uměleckého.Neboť prve než bude r,1'básněnlyrismus
novéhosvěta,je tŤebajeho existenci pro umění objevit. Najít
jeho hmotnou jsoucnost, jeho obrovitou šíňia jeho děsivá
i radostná pňekvapení.Nechat se unášetproudem těchto pŤekvapení, dát se dojímat jeho silou i naivností, bft strhován
pru dkostíkatastrof, anižby bylo nutno vyklád at j ejich v znam.
Futuristické zaujet| civi|izac1 není ještě zaujetim Ťemeslníka
rnateriálem a vribec to není zaujet| tv rcovo. Konstruktivisté
zač|naj1pofuturisticku, u nich mašinismusje počátkemvfvoje
a m ě r o ut v a r r i .Z s t a l - l i k o n s t r u k t i v i s m u s j e n v u m ě leckém pocitu, na povrchu tvar , ve stadirr tako.
vého Légera _ nemriže už uspokojit modernost
a není r'ribec konstruktivismem.
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