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#EDITORIAL

Lidé, ve třetím lehce kontroverzním fialovém
výtisku přidáváme, měníme, osvěžujeme a také
vedle sebe stavíme digitální svět, neosobní
přístupy s matematikou a fyzikou opravdového
lidství, bezvýznamná čísla s čísly, která mají
duši. Imigranti zažehnali okurkovou sezonu
médiím, my ale nepíšeme jen o nich.

Boss )

(

Duši má číslo 669. Tolik lidských životů během druhé světové války zachránil statečný hrdina
Nicholas Winton. Dnešní individualistická doba opomíjí
vzájemnou pomoc, toto sousloví znal sir, který nás
v červnu tohoto roku opustil, velmi dobře.
Dle mého názoru přišlo období jedné z největších humanitárních krizí, v Evropě to potvrzují
všechny negativní a nedomyšlené homogenní tendence… Otázka emigrace je složitější než trampoty pana
Broučka, více se jí věnuje Dan Drápal ve svém názorovém obraze, který pro Vás formuloval prostřednictvím
článku o uprchlících. Ruský car hýbe světem, kamarádský Zeman z úst vypouští velice zajímavé, až děsivé
názory a politické postoje. Svou „popularitu“ mají ty
proruské nebo další XXXXXXXX. Uvědomuje si český
prezident, jakou sílu má slovo?
Letošní Majáles Ostrava se povedl a z našeho
úhlu pohledu stojí na břehu čísel, která stoprocentně
dýchají, protože mnozí lidé (Stavovská unie studentů
Ostrava) pro tuto studentskou slavnost měsíce dýchali.
4. 5. 2016! To je datum následujícího ročníku ostravského Majálesu!!! Na Mistrovství světa v ledním hokeji kluci
tento rok skončili těsně za bronzem a vy jste měli za

každý vyhraný zápas v Tescu DOKONCE levnější chleba.
Za to palec nahoru, protože jinak ta milionová soutěž
nehraje pro lidstvo výraznou roli. Možná léta nenápadně
sbližuje Česko a Slovensko. Je zvláštní, že lidé tvrdí, jak
moc nás hokej spojuje. Pak by nás měla spojovat i politika, protože ať už v první lajně hraje Voráček, nebo
Ovčáček, je to obojí plné korupce. Škoda. Simply clever.
Můžeme se tomu smát nebo brečet, vyberte si. Pokud si
ale uvědomíme, že jsou to věci, které opravdu neovlivníme, pojďme se raději smát…
A pak řešit lidi, věci a záležitosti, které můžeme
změnit, zlepšit, posunout dál právě my jako jednotlivci.
Takže pro radost mé maminky: ta fialová je z lásky.
Kéž neočipují nás všechny (viz zadní obálka), jak
se to dělá u zvířat a ve Švédsku, ať nestanou se z nás
ty opravdové ovečky. Užijte si čtení čísla s tématem
REFRESH, a pokud jste doteď žili jinak, refreshněte své
ideály a zodpovědně si za nimi jděte. Buďme lidi. Srdce
zatím totiž aktualizovat jedním kliknutím nelze.

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY
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Grafika: Josef Albrecht

Text: Andreas Papadopulos

#DE FACTO / život

„BYL TU MARTIN – TMAVÝ,
HEZKÝ HOCH S ITALSKOU KRVÍ.
ŽÁDNÍ POTÁPKOVÉ. HIPSTER SE
PŘESUNUL DO PODZEMÍ.“
„Byl tu Cash, který hrál na trubku. Potom Pete,
udělaný blonďák, který mohl klidně stát modelem na
plakát slušného amerického chlapce. Byl tu Johnny
White, který měl ženu a tři děti a vypadal jako průměrný mladý Američan. Byl tu Martin – tmavý, hezký hoch
s italskou krví. Žádní potápkové. Hipster se přesunul do
podzemí.“ Takto ve své prvotině popisuje duchovní otec
beatníků William Seward Burroughs komunitu hipsterů. I přesto, že kniha Feťák, ze které je úryvek, vyšla už
v roce 1953, jde o jednu z nejlepších charakteristik, které byly až do dnešních dnů na téma hipsterů napsány.
Kultovní americký romanopisec, zakladatel
kyberpunku, vynálezce slova heavy metal a také absolvent Harvardu napsal Feťáka jako autobiografické dílo.
K hipsterům z úvodu se staví obezřetně a nevěnuje jim
příliš dlouhé pasáže knihy. Když už o nich mluví, pak
v souvislosti s drogami a odporem k celému systému.
Je příznačné, že bouřlivák Burroughs dokázal ve vší
stručnosti popsat hipstery jako úplně obyčejné lidi, kteří se po večerech „scházejí na trochu trávy a nadávají na
strýčka Sama“. Přistoupíme‑li na to, že dnešní hipster
je definovatelný, pak Burroughsův popis v sobě zahrnuje
všechny rysy, kterými jej vymezujeme i v současnosti.
Zručnost, zodpovědnost, originalita, nonkonformismus
a nedůvěra ke střednímu proudu.

Žádní potápkové
Hnutí beat generation (beatníci) odmítalo
tvrdou protestantskou etiku západního kapitalismu
a požadovalo refresh dosavadního sociálněpolitického
systému vyžadujícího disciplínu, oddanost a střídmost.
Vlastnosti svých otců jim připadaly odpudivé a chtěli
je nahradit absolutní svobodou a požitkářstvím. Tato

KONTRACOOLTURA
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generace byla hnacím motorem revolučních 60. let
a změny, které si na svých vládách vyžádala, vedly ve
svém důsledku k současnému globalizovanému konzumerismu. Burroughs samozřejmě nezmiňuje hipstery
jenom tak, aby měla jeho postava s kým hulit trávu.
Pochopil, že neúcta k řádu a jistá svázanost s vládnoucí
třídou jsou přesně ty rozdíly mezi beatníky a hipstery,
které zapříčiní pozdější názorový nesoulad.
Jaký je tedy zásadní rozdíl mezi těmito dvěma subkulturami? Punks, heavy metals, grafitti nebo
shinheads jsou některé ze subkultur vzniklých z kvasu
50. a 60. let. Nedodržovali normy většinové společnosti a bojovali proti establishmentu nástroji, které sami
vytvořili (respektive uvařili, destilovali, nasušili, extrahovali nebo naředili). Jelikož jejich myšlenky zůstaly
nepochopené za dveřmi hospod a barů, v dospělosti
se z beatníků stávali úspěšní literáti dychtící vyjádřit
své pocity na nekonečně dlouhé role papíru. To, jak
prožili své mládí, je předurčilo k tomu, být rebely až
do konce. Charles Bukowski se v šedesáti letech porval
v baru, Allen Ginsberg na stará kolena experimentoval s psychotropními látkami a ikona beat generation
Jack Kerouac ani pořádně nezestárnul a ve svých 47 letech podlehl následkům alkoholismu.
Jak vystihl Burroughs, hipsteři nejsou žádní potápkové. Ne že by také nebyli schopni nasednout na vlak
a odjet na druhou stranu světa jako jejich předchůdci.
Jejich myšlení, odívání a tvorba zůstávají svobodné, ale
rozdíl spočívá v tom, že přejímají nové trendy a snaží
se je včas přetvořit k obrazu svému. Jsou smíření s tím,
jak funguje svět, ale snaží se odhalit jeho chyby a přijít
s konstruktivním řešením. K posunu vnímání tohoto postoje dochází v 90. letech, kdy se svět nových, digitálních médií, nezávislé hudby, kaváren a restaurací v jejich
pojetí stává motorem ekonomického růstu celé západní
civilizace. Jejich způsob nakupování a přístup k politice
možná jednou „zachrání svět“.
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Vykoupení skrze nakousnuté jablko
Západní model kapitalismu postavený na askezi
a tvrdé práci dokázali beatníci a hippíci zachránit svou
kulturní revolucí a ospravedlněním konzumerismu.
Ta samá generace ale na vlastní kulturní revoluci žehrá
a ocitá se ve spárech ryze konzumní společnosti, kde se
dříve zavrhované principy ukazují jako nástroje k reformě. Jejich děti, hipsteři, odmítají materialismus svých
rodičů a chtějí je přesvědčit, že etický rozměr nakupování a spotřebovávání je jediným možným východiskem.
Optimistické tvrzení mužů a žen v kostkovaných
košilích, upnutých kalhotách a brýlích s obroučkami
naráží na zásadní překážku. Žádný nákup, který provedou, nemůže být v současném světě etický. Nejlepším
příkladem tohoto paradoxu je produkt jednoho z nejvlivnějších hipsterů současné doby, produkt jménem
iPhone. I kdyby k tomuto předraženému zařízení měli
všichni rovný přístup, tak lidé, kteří tyto přístroje vyrábí,
pracují v nevyhovujících podmínkách a rozhodně si hotové přístroje nemohou za svou mzdu dovolit (například
reportáž britské BBC s názvem Apple’s Broken Promises
odhaluje, že pracovníci si nemohou vzít volno a usínají
při práci, jejich týden má až 70 pracovních hodin; stanice
This American Life už v roce 2012 šokovala tvrzením, že
během natáčení jejich reportáže zemřel jeden zaměstnanec poté, co absolvoval 34hodinovou směnu).
Moderní hipster tak má před sebou těžký úkol.
Musí zvládnout to, co se beat generation nepovedlo:
Legitimizovat požadavky, které klade na společnost.
Může tak učinit jedině když začne nejen eticky nakupovat, ale hlavně eticky vyrábět. Prvním úspěšným
pokusem o refresh způsobu výroby je prudký rozmach
fairtrade potravin. A to je hlavní důvod, proč je kontrakultura hipsterů tak cool. Díky tomu, že se snaží zavést
etické jednání tam, kde nikdy nebylo, má historickou
šanci obhájit se před sebou samou. Dokud se tak ale
definitivně nestane, bude se hipster čím dál víc stávat
synonymem k pokrytectví, pozérství a nevyzrálosti. ∞

Jak si hipster spálil hubu?
Jedl pizzu ještě předtím, než byla cool. Známý
vtip naráží na problém, který trápí většinu subkultur.
Z kdysi odbojných chlapců, kteří byli onálepkováni
jako nerdi – brýlatí podivíni s ochranitelským syndromem k planetě zemi a celé společnosti –, se stávají
bohaté, celosvětově známé celebrity s obrovskou
mocí. Hipster Mark Zuckerberg, hipster Steve Jobs
nebo hipster Johnny Depp. Moderní průmyslová
společnost ale polyká, tráví a po čase vylučuje jako
zdravou stravu jakoukoli subverzi.
Zadním traktem globalizace prošli v minulosti
existencionalisté, hippies, emos, motorkářské gangy
nebo revoluční dělnická hnutí, z jejichž řadových členů
a vedoucích představitelů se staly pilíře nastoleného
řádu v podobě masových konzumentů a úspěšných
politiků. Uměleckou i politickou revoltu potkává stejný
osud: buď už prostě nejsou cool a ocitají se v kontrakultuře, nebo se stávají státníky a popkulturními ikonami.
A takový osud teď postupně potkává i hipstery.
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Grafika: Kateřina Hlahůlková

Text: Kateřina Hlahůlková

#KULTURA/umění

BILANCE NAD SOUČASNÝM
STAVEM RŮZNÝCH ODVĚTVÍ
LIDSKÉ ČINNOSTI SE OBJEVUJÍ
PRAVIDELNĚ AŽ KONCEM ROKU.
VZHLEDEM K PRÁZDNINOVÉ
PAUZE NĚKTERÝCH UMĚLECKÝCH
INSTITUCÍ VŠAK NENÍ OD VĚCI
POZASTAVIT SE NAD JEJICH
FUNGOVÁNÍM JIŽ NYNÍ.
Jedním z nejviditelnějších posunů v rámci
galerijní situace v Ostravě je bezesporu fungování
městské galerie Plato. I přes komplikace provázející
její založení – například obšírné financování, absenci
výběrového řízení na post ředitele a složitou dlouhodobou udržitelnost projektu, kterou kritizuje občanské
sdružení Kunsthalle Ostrava – je Plato výraznou uměleckou platformou s nadstandardně kvalitním obsahem. Tento spor je poněkud komplikovanější a pravdu
mají zřejmě částečně obě strany. Sdružení Kunsthalle
upřednostňovalo založení příspěvkové organizace, která
by umožnila transparentní financování i personální
obsazení. Na straně druhé se v relativně krátkém čase
podařilo vybudovat prostory a instituci s adekvátním
zázemím a erudovaným vedením Marka Pokorného,

který byl ovšem dosazen až na základě dodatečného výběrového řízení, a to pod tlakem sdružení. Bez
podpory Vítkovic bychom na podobnou instituci mohli
čekat ještě neurčitě dlouhou dobu. Celý tento spor
částečně utichl a vyšuměl pod nánosem mimořádných
výstav s nadregionálním přesahem. Což se promítlo
nejen v expozici zahraničních umělců, jako Iriny Koriny
a Davida Michalka, i u autorů reprezentujících domácí scénu, např. Michala Kalhouse, Václava Stratila,
Miroslava Šejna, ale také v nekonvenční exhibici
Lindy Dostálkové, která se zaměřuje na koncepci
„Výstavy“ jako takové a současný stav vizuálního umění
v institucionálním prostoru se všemi jeho náležitostmi.
Koncepce výstavy nejenže zahrnuje umělce z různých
zemí, ale především se zaobírá problematikou, která je
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aktuální pro celou evropskou scénu. Obrovský význam
pro ostravskou veřejnost mají i doprovodné programy,
které se zaměřují nejen na vizuální tvorbu, ale také literaturu, divadlo, hudbu i další kulturní odvětví neodmyslitelně spjatá s uměním.
Začínají nahrazovat netoliko kvalitní program
Domu umění, kterému se sice v posledním období podařilo uspořádat minimálně dvě zajímavé výstavy, ani
ty se ovšem neobešly bez menších vad. Retrospektiva
Bohumila Kubišty prezentovala ohromné množství
jeho děl i na úkor instalace, která neodpovídala prostorovým možnostem galerie. Kontextuální pojítka
s některými současnými výtvarníky, tvořící druhou
část expozice, působila poněkud vykonstruovaně. Se
stejným problémem se potýkala i jinak výtečná výstava
Reductive, která svou zmatečnou instalací a absurdními popisky, obsahujícími věty jako „autorka se zúčastnila několika společných výstav“, čitelnost minimalistických děl značně zkomplikovala. Také doprovodný
program je zaměřen buďto na milovníky kunsthistorických přednášek, či naprosté laiky. Výjimkou jsou koncerty alternativních hudebních projektů organizované
opavskou skupinou Bludný kámen.
Naštěstí se vedle těchto dvou gigantů v Ostravě
objevují menší, nové i stálé galerie, často překvapující
kvalitou svého programu. Nenápadným, ale přesto výrazným výstavním prostorem s velmi poutavou dramaturgií
je i Galerie Lauby. Ukrývá se v těsné blízkosti Ostravského
muzea, konkrétně v jeho podloubí na hlavním ostravském náměstí. Kurátoři Tomáš Knoflíček a Libor Novotný,

odpovědní také za site‑specific festival Kukačka, sem
přilákali množství velmi atraktivních autorů. Nedávno
zde svou instalaci realizoval například Pavel Sterec, nominovaný v tomto roce na Cenu Jindřicha Chalupeckého,
i Jakub Geltner, absolvent Ateliéru nových medií AVU
a držitel množství výtvarných ocenění.
Velká spousta z nich je také úzce spjatá s Fakultou
umění OU, ať už kurátorsky jako několikrát přesunutá
Galerie Jáma a galerie V rámci, nebo nově vzniklá Kalerie
s čupr uměním Saigon, výstavní prostor v rámci klubu
Klid i (Ne)Galerie 1_7, které si bývalí a současní studenti
organizačně i výtvarně naplňují sami. Díky institucionální
nezávislosti se právě v těchto prostorech odehrávají velmi nekonvenční, a proto nečekaně ojedinělé projekty.
Pro studenty i absolventy Fakulty umění či jiných
uměleckých škol není příliš komplikované uspořádat
v Ostravě vlastní výstavu. Bohužel věhlas galerií, poskytujících prostor mladým výtvarníkům, není natolik
rozsáhlý, aby jim pomohl dostat se do povědomí české
výtvarné scény. Právě i díky tomu, že si studenti musí
podmínky pro vystavování vytvářet mnohdy sami,
nemají tendence ve městě zůstávat. Často pociťují,
že aktivita v rámci kulturní sféry nerozvíjí ani tak osobní
kvality, jako spíše kulturní hodnoty Ostravy. A pomoci
rozvíjet město, které samo hází klacky pod nohy, vyžaduje více než nesobecký postoj. Jinak řečeno, rozhodnutí žít v Ostravě má často spíše patriotické důvody než
vidinu kvalitního vyžití. A vysoké umění bez diváků je
samo o sobě nonsens. ∞
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Grafika: Filip Chodakov

Text: Nikola Ulčáková

#POEZIE

VRATISLAV BRABENEC EMIGROVAT MUSEL
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KRAJINA ZA DENVEREM – HORY
VRATISLAV BRABENEC

ŽENA JE MOŘE
A STROM JE KRÁSKA
ZEMI SE PODOBÁ TVOJE VRÁSKA
ŽENA JE MOŘE
A MUŽ JE ŘEKA
SPOJÍ SE
MUŽ VTÉKÁ
ŽENA DELTA PLODNÁ
MUŽ LÉTÁ KOLEM LAMPY
MŮRA ZTRACENÁ
SETKÁ SE V SOUTOKU
VĚTA VRAŽEDNÁ
TVÁ VRÁSKA
ZEMI SE PODOBÁ
Před dvěma lety oslavil 70 let. Vratislav se
narodil v roce 1943 v Praze a po zahradnickém absolutoriu studoval evangelickou teologii na Komenského
bohoslovecké fakultě v Praze, kterou však nedokončil.
V letech 1963-1968 byl členem swingové kapely Kočky,
od roku 1972 (s přestávkou 1982, kdy byl donucen
emigrovat, připojil se až v roce 1997) byl členem
The Plastic People of the Universe (saxofon a klarinet).
Napsal mnoho básní o ženách, kromě toho píše texty
písní, prózu, hry a dětské knihy, také pracuje jako novinář. Napsal šest knih, včetně nejnovější básnické sbírky
s názvem Denver (2013). Ukázka z knihy výše. ∞

9

Foto: Lucie Nohlová

Text: Eva Urbančíková

#ROZHOVORY

OSTRAVSKÝ MAJÁLES SE
I LETOS MOHL PYŠNIT PESTROU
HUDEBNÍ NABÍDKOU. Z PRAHY
K NÁM DORAZILA ZAHRÁT
SKUPINA PRAGUE CONSPIRACY.

Tato výrazná rocková kapela rozproudila krev
v žilách snad všem přihlížejícím a nabila široké okolí
pořádnou dávkou energie. Po koncertu jsme se sešli
s jejich pohodovou zpěvačkou Anetou Galisovou, která
nám přiblížila nejen svou minulost v SuperStar, ale i své
současné působení s kapelou a jejich nejbližší akce.

 PRAGUE CONSPIRACY NA OSTRAVSKÉM
MAJÁLESU: POŘÁDNÝ ROCK V PECÍCH!
10

Co říkáte s kapelou na naše ostravské prostředí? Byli jste už předtím
v Dolní oblasti Vítkovic?
Ačkoliv jsme v Ostravě už několikrát hráli, tady v Dolní oblasti jsem poprvé a myslím, že
kluci asi taky. Areál mi přijde
velmi energeticky silný. Lidi
byli úžasní a atmosféra byla
skvělá, moc se nám tu líbilo.
Teď něco k vašim nedávným koncertům – prý vám v Jindřichově
Hradci přiletěly na pódium pánské
kalhoty. Jak jsi na to reagovala?
To se stalo úplně poprvý a já
z toho byla nesmírně v šoku.
(smích) Prostě mi uprostřed
písničky najednou zničehonic
přiletěly na hlavu kalhoty. Ale
byla to sranda.
Takže na kluky sem tam taky lítají
nějaké ty kalhotky či podprsenky?
Právě že nelítaj. (smích)
V Hradci to tehdy byla svlíkací premiéra.
Hodnotili jste s kapelou váš nejlepší
a nejhorší koncert?
Myslím, že se to ani zhodnotit nedá, protože každý
koncert je úplně jiný a něčím
výjimečný. Každé vystoupení
si maximálně užíváme a je pro
nás takovým svátkem.

Před pár lety jsme tě mohli vidět
v SuperStar, což je oproti vaší současné kapele naprostý mainstream,
který můžeme slyšet snad ve všech
rádiích. Jak na to vzpomínáš a jak
bys tento rozdíl zhodnotila?
V podstatě tyto dvě věci spolu nemají vůbec nic společnýho. Do SuperStar jsem tehdy
šla z toho důvodu, že jsem
se prostě nudila a neměla
jsem příležitost zpívat. Tak
mě tehdy mamka přihlásila.
Dostala jsem se tam, kam
jsem se dostala, a zažila jsem
spoustu věcí, jak těch příjemných, tak těch nepříjemných.
Odnesla jsem si však mnoho
zkušeností. Nicméně kdybych
si teď mohla vybrat znovu, už
bych do toho podruhé nešla.
Jsem strašně vděčná, že jsem
tam, kde jsem, protože s kapelou je to úplně něco jinýho.
Nikdo ti neříká, co máš dělat,
jak máš vypadat, s kým se
máš bavit a s kým ne… Celá
SuperStar je prostě jenom
pračka na prachy.
Co se týče tvého života, zvládáš
skloubit ten osobní s uměleckým?
Viš, jak se říká, kde je vůle,
tam je cesta.
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Jak se k tomu úspěchu staví tví
známí, že ti to vlezlo do hlavy nebo
že na ně už nemíváš čas?
Právě, že neříkaj, protože ví,
jak s kapelou hudbu strašně
milujeme. Tohle do našich
životů patří a nedovedeme
si bez hraní už ani představit
život. Ani na to radši nechci
myslet, že bychom museli žít
bez hudby. (smích)
Je skvělé vidět, že tím ve všech
směrech žijete naplno. Právě vyšel
váš nejnovější klip. Chtěla bys
k tomu něco vzkázat svým fanouškům a našim čtenářům?
Je to akustická verze starší
písně Burn We Say. Před pár
měsíci jsme hráli akustický
koncert a udělali jsme úpravu týhle písničky do country
verze. A bylo to tak úchylný
a tak se nám to líbilo, že
jsme se rozhodli to nahrát.
A udělali jsme k tomu dost
vtipný videoklip, takže sledujte všichni a napište nám,
jak se vám to líbí!
Nějaká novotina přijde brzy? Bude
na konci roku nové CD?
Přesně tak. Už jsme si dali
deadline a upletli jsme si bič,
ale máme písničky, makáme
na tom a od září nahráváme,
takže do konce roku by to
mělo být venku. A potom se
na přelomu roku chystáme
na turné se dvěma dalšími
kapelami. Zatím nebudeme
odtajňovat s jakými. ∞

Grafika: Eliška Jarmarová

Text: Eliška Jarmarová

#OVAFASHION/ze světa

RENOMOVANÁ ZNAČKA, KTERÁ
SE PO LETECH VRÁTILA DO
CENTRA DĚNÍ. POKUSILA
SE SLOUČIT NESLUČITELNÉ
A VYVOLALA V MÓDNÍM SVĚTĚ
SENZACI. A NE POPRVÉ.

Koncem roku 2014 oznámil módní dům Maison
Martin Margiela, že novým kreativním ředitelem
společnosti se stává John Galliano. Kritici, návrháři,
editoři i široká veřejnost nevěřícně lapali po dechu
nebo kroutili hlavami. Největším otazníkem ale bylo,
jak spojit velmi pompézní ultra ženské modely hledající inspiraci v historii s minimalismem a dekonstruktivismem Martina Margiely.

jeansy? Koupili jste si někdy tričko nebo kabát, který
měl lemy módně umístěny vně? Pak znáte část práce
Martina Margiely. Možná jste si koupili Conversky, které
navrhl, nebo nějaký kousek z jeho kolekce pro H & M.
Dokonce i ochranná značka uvnitř oděvu se poprvé
objevila právě na jeho oděvech.
V roce 2009 tisková zpráva náhle oznámila, že
Margiela opustil svoji společnost. „Martin řekl, co potřeboval říci, a já osobně si myslím, že je obdivuhodné,
když člověk ví, že řekl to, co měl, a basta. Mělo by to
dělat více lidí,“ pronesl Raf Simons, současný kreativní
ředitel značky Dior, v krátkém dokumentu The Artist
is Absent vytvořeném pro Margielu. Po jeho odchodu
vytvářel kolekce právě anonymní tým MMM, protože
všichni z vybraných kandidátů nabídku odmítli.
Martin Margiela se stal inspirací nejen velkých konfekčních značek, ale i návrhářů jako
Alexander McQueen a Azzedine Alaïa. Mark Jacobs
dokonce řekl: „Každý, kdo si je vědom toho, co je život
v současném světě, je ovlivněn Margielou.“ Snad něco
z toho zůstalo i v Gallianovi…

No. 1 NEVIDITELNÝ
Návrat Martina Maison Margiely mezi módní
elitu také vyvolává staré otázky. Kým ve skutečnosti
je? Jak vypadá? Belgičan, který založil před více jak
dvaceti lety značku MMM, je totiž záhadou. Nikdy nebyl
viděn na svých přehlídkách ani neposkytoval rozhovory.
Veškerou komunikaci s veřejností obstarával přes fax
nebo jménem svého týmu. Vogue dokonce spekuloval,
jestli Martin Margiela ve skutečnosti není ženou. Tento
neviditelný návrhář se stal duchem módního průmyslu. I když ale neznáme jeho tvář, známe jeho práci.
Nejen jeho modely. Měli jste na sobě někdy roztrhané

MMM ZNOVU A PODRUHÉ
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No. 2 NEPŘEHLÉDNUTELNÝ
Extrovertní Angličan a nadějný designér
John Galliano je přesným opakem tohoto neviditelného
návrháře. Jeho kariéra stoupala přes významné módní
domy, jako jsou Givenchy a Louis Vuitton, až k Dioru.
Kritici ho chválili do nebes, nákupčí soupeřili o jeho kousky.
Až do velkého skandálu. V roce 2011 ho antisemitské výroky a videonahrávka, na níž schvaluje holocaust a Hitlera,
vyloučily za opovržení společnosti z módního světa. Byl
propuštěn. A teď, po čtyřleté rehabilitaci, za přímluvy
významných osobností módního průmyslu, se navrací zpět.
Stává se novým kreativním ředitelem MMM a vytváří svoji
debetní kolekci, kterou prezentuje na London Fashion
Week. „Modely byly protikladem kolekce, která vypadala

skoro jako Margielovy repliky, kousky dokonale rekonstituované z jiných období. Tento zvláštní talent, schopnost
předělat, přetvořit, rekontextualizovat, byl vždy aspektem
Gallianova génia,“ napsal server style.com.
Na znamení nového začátku Maison Martin
Margiela dokonce odtrhli jedno ze svých tří M. Změna
jména „reflektuje vývoj značky“, jak prohlásil mluvčí společnosti. MM strmě vystoupala po žebříčku a opět se usadila na svém místě. Se vší parádou a potleskem. Galliano
byl přijat zpět. Dostal druhou šanci. Vogue po jeho debutu prohlásil: „S čistou hlavou, jeho talentem a nadšením
pro práci se můžeme těšit ještě na spoustu věcí. Teď dělá
teprve první krůčky zpět do záře reflektorů.“ ∞

13

Grafika: Ondřej Bělica

Text: Ondřej Bělica

#KULTURA/architektura

ULICE PLNÉ AUŤÁKŮ, ALE
PRO ČLOVĚKA TADY NENÍ
MÍSTO. TOVÁRNÍ HALA
BEZ TOVÁRNÍKA, STROJŮ
I NOVÉHO INVESTORA.
LEPŠÍ NEŽ JUNKFOOD JSOU
PLNĚNÉ KNEDLÍKY.
TO SQUATEŘI A HIPSTEŘI
DÁVAJÍ ŽIVOT ZANEDBANÝM
MĚSTSKÝM PROSTORŮM.



RÁJE MĚSTSKÝCH HIPPIES:
PROSTORY UPADLÉ V ZAPOMNĚNÍ
14
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Všichni se ve městě tváří v tvář setkáváme
s místy, která jsou v bohapusté životní kondici. Jsou
to hluchá místa, která byla dříve plná činností, aktivit
a produktivity. Dnes jsou to jen okouzlující prostory
naplněné tichou památkou po dobách, kdy překypovaly
životem. Jelikož se nacházíme v postindustriální epoše,
řeč je zejména o průmyslových objektech, městských
částech a možná také o celých městech. V neposlední
řadě si také všimněme současné disfunkce klasické
městské ulice jako symbolu urbánnosti. Člověka nahradily automobily a prostranství určená k setkávání byla
dehonestována odstavnými plochami pro motorové
transportéry. Z toho vyplývá, že člověk, jako nejpodstatnější složka architektury, je odsunut až na druhé,
podřadné místo. Občas jen stěží projdeme ulicí aniž
bychom se nemuseli vyhýbat těmto překážkám.
Postindustriální doba tak vybízí k rozkvětu takto zanedbaných a znevážených lokalit, které
mají schopnost zastřešit celé skupiny lidí, jež svou
součinností tato mrtvá místa oživují. Navzájem se
formují, tvoří, diskutují a nalézají společný názor na
skutečnosti kolem nás. Touto synchronizací nabírá hlas
jednotlivce oporu v komunitě a díky tomu síla slova
sílí. Nepochybně je taktéž potřebná interakce s okolím, které musí tuto skupinu přijmout a v nejlepším
případě také rozvíjet její benefity. Cílem totiž není
autonomní autistické ghetto, ale provázaný organismus, který je svou symbiózou s prostředím schopen
obohatit své bezprostřední sousedství.
Dostáváme se tedy k otázce svobodného
zabydlování veřejných prostorů a nemovitostí, které
nedostatkem pozornosti a péče chátrají. V současnosti
musíme vnímat skutečnost, že tvrzení, kdy architektura ovlivňuje společnost, už není pouze jednosměrné.
Důležitým faktem je, že právě naše společnost má moc
přímo ovlivnit architekturu a to, co se v ní odehrává.
A právě subkultura dnešních hipsterů a squaterů dává
této záležitosti reálný výraz. Tyto skupiny svým životním
postojem, vkusem a citem pro trvalé a nekonzumní
hodnoty uzdravují bolavá místa městských struktur
a přetvářejí je v životaschopné prostředí evokující malé
ráje. Genialita těchto městských hippies je v láskyplné
adopci skromných, často zkolabovaných míst. Těmto
společenstvím je estetika zchátralých budov a zašlých
předmětů velmi blízká. Odmítají lesknoucí se seriové
vyráběné objekty, raději opěvují trvalé hodnoty kvality,
jedinečnosti a řemeslného přístupu. Malými, ale citlivými intervencemi zkvalitňují a oživují danou lokalitu.

)

Hipsteři zakládají pouliční kavárny a bistra
s městskými zahrádkami, pořádají pouliční fashion markety a interiéry vkusně přeměňují v multifunkční prostory s domácími surovinami. Squateři nenásilně zabydlují
opuštěné budovy, kde postupně vytvářejí kreativní
kolektiv různorodého zaměření. Následně z tohoto souboru obytných ateliérů může v čase postupně vzniknout
lukrativnější forma bydlení anebo ve světě populární co
workingová centra se stále rostoucím potenciálem.
Zahanbené architektuře se tak postupně dostává
zašlé krásy a znovu se stává smysluplným a životaschopným organismem neobyčejného koloritu.
Samozřejmě se v současném právním systému
dostává okupace prázdných domů do střetu soukromého a veřejného vlastnictví. Ve většině případů jsou squateři do několika hodin rozehnáni policejním zásahem.
Bolavým místem této situace je nulový prostor k diskuzi,
jinak řečeno proti obušku slovo nemá žádnou váhu.
Zákrok policie sice hájí soukromý majetek jako subjektivní hodnotu, ale jejich interpretace práva poněkud
zapomíná na povinnosti vlastníka pečovat o nemovitost
v souladu s veřejným zájmem. Takzvaní ilegální obyvatelé však častokrát zachovávají a rozvíjí užitnou hodnotu
daného objektu. Zde se nabízí potřebný právní REFRESH,
který nebude generovat změny v zákoně, ale dostatečně reinterpretuje znění verze současné.
Naše historie obsahuje řadu pololegálních squatů, které měly vysoký kulturní přínos. Je tedy rozhodně
na co navázat. Pozitivním znamením je, že tento jev
začína být přijímán i širší veřejností.
Zbavme se představy izolovaných a navzájem
anonymních občanů. Utvářejme společně prostředí, kde
se na sebe budeme usmívat a třeba si při zušlechťování
své čtvrti dáme i šálek dobré kávy (dobrého kafe). ∞
Na další straně: Volné přebásnění Babylonské věže →
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Grafika: Filip Chodakov

Text: Honza Albrecht

#povídka

† IN MEMORIAM
OD DUBNA 2006 LEŽEL VE
VEGETATIVNÍM STAVU, V ČERVNU
2015 NÁS NAVŽDY OPUSTIL.
KÁJA SAUDEK
Visím u stropu jeho ateliéru. Zrovna se mazlí
s mocnými prsy své krásné, kypré modelky a říká jí
cosi o ženství a o tom, jak je krásná. Baculaté tváře
zdobí ustrašený úsměv a stud jí do nich vhání krev,
dokud v obličeji není celá rudá. Fotograf kolem ní tančí
a obletuje ji, něžně ji svléká a opíjí. A tak tam docela
opilá a nahá, ve tváři rudá a najednou i docela veselá
a hravá stojí před ušmudlanou zdí v ateliéru starého
chlípníka, v ruce drží poloprázdnou skleničku vína
skoro stejně rudého jako její uzarděný obličej a čeká.
Cvak… To je nádherný.
Možná proto tady jsem. Možnost být u vzniku něčeho nádherného je pro takové, jako jsem teď
já, o dost příjemnějším scénářem než to, co se tolik
nabízí. Totiž pronásledovat své životní chyby a kát se
ze špatných rozhodnutí, když je všechno tak nejisté
a konec spolu se soudem se zdá být tak blízko. A možná bych se měl kát, strachovat a prosit, ať je mi vše
odpuštěno, ale když tak vidím toho rozcuchaného
prasáka, co mi je tolik podobný, jak znova obletuje
svou hihňající se Venuši, uvědomuju si, že peklo určitě
nebude tak hrozné, jak ho všichni vykreslují, když se
tam jednou s tímto fotografem dozajista potkáme.
Nikdo nezná mistra tak, jak ho znám já, to je
samo sebou. Byl jsem tam, když přišel na svět, stejně
jako tam byl on, když jsem na svět přišel já. To bylo před
osmdesáti lety. Byl jsem s ním dítětem. Byl jsem tam
s ním a on tam byl se mnou, když všude bylo jen bláto,
krev, nekonečné ploty a pro dětskou duši tolik nepochopitelná smrt. Byly to jak moje, tak jeho oči, co viděly
stejné hrůzy a leskly se stejným strachem. A stejně tak

to byl můj i jeho život, co sice se vším tím okolo ponuře,
ale zároveň dychtivě hořel, když ty nekonečné ploty najednou skončily, a byl to jeho i můj válkou zničený svět,
do kterého jsme se mohli vrátit a vyrůstat v něm.
Mohlo by se zdát, že když přišel čas ten svět opustit a tvářit se dospěle, najednou tam nikdo z nás nebyl.
On tam nebyl, když jsem já začínal malovat, já zas nebyl
tam, kde se on seznamoval s fotografií. Nebyl jsem tam,
když jemu vzali všechno, co měl, a on tam nebyl, když
jsem já znova přišel i o svobodu. A přeci byly naše cesty
pevně propojené a jedna druhé jako vejce vejci podobná.
Oba jsme žili krutý život člověka, oba jsme z živočišné touhy tvořili, hřešili a chybovali a oba jsme věděli,
že i kdyby se to tak nezdálo, ten druhý je vždy blízko.
A nejednou byl daleko. V jeden den byl mně i jemu
dán jeden život, ale my vždy byli dva. A tak byla má cesta
dlážděna jinými kameny než jeho. Život nám vyměřil
různá sousta. Ženy, slávu, štěstí i hoře, lásku a nenávist
a spousty dalšího životního koření, co mezi námi s plynoucím časem činily rozdíly. Některá byla příliš velká ke
spolknutí, některá chutnala odporně a příčila se v krku.
Některá nás rozdělila úplně a uvrhla v jiné světy.
Fotograf pode mnou spolu se svou modelkou
pracuje na dalším „kouzelně“ zvrhlém aktu a já vidím
rozdíly a stěny, co mezi mnou a jím postavil čas. On sice
nevidí mě, ale o rozdílech také moc dobře ví. Ale jak
tak visím ve vzduchu nad ním, vidím krom všech věcí,
kterými mě za osmdesát let stihl naštvat, také někoho,
kdo mě potřebuje. Ještě ho tady přece nemůžu nechat…
Modelka poslušně pózuje. Cvak… Vidím světlo.
Nádech, výdech… a už je jen jeden. ∞

BRATŘI SAUDKOVÉ – BUDÍK PLNÝ LÁSKY
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Foto: Simona Drdáková

Text: Eva Urbančíková

#OVA FASHION / Vy

Alina (19)
Kabát jsem dostala od kámošky, ona je hubená, tak si v něm
taky připadám hubeně. Záleží mi na pohodlí a na tom,
abych se líbila sama sobě, ne ostatním. Dneska jsem se
sladila s ISC bicyklem.

Denisa (19)

(

Bicycl

e)

Jsem tu s přítelem, tak jsem si vzala nějaké věci, které mi
daroval on. Jinak to ale neřeším. Kdysi jsem nosila tlusté
černé linky a byla víc zmalovaná, už se mi to ale nelíbí.
Miluju šaty, dneska ale rozhodlo počasí.



MAJÁLESOVÝ LOOK V OSTRAVĚ
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Adam (21)
Jednu dobu jsem chtěl mít růžové kalhoty a žádné jsem
nemohl sehnat. Nakonec jsem jedny našel v dámském
oddělení. Ten trapas, když se tam do ničeho nevejdeš.
Měl jsem barevné období, teď už se zase mírním. Mám
ale podobně barevný pokoj, kdybych tam takhle přišel,
splynul bych jako chameleon.

(

Red shoes and shir

t)

Kateřina (24)
Jsem estét, fyzicky mi ubližuje, když někdo nosí uniformy – džíny s tričkem a lyžařskou bundou. Nebo když
se neumí slušně obléct k příležitosti, třeba do divadla.
Ujíždím na kabátech a klobouky jsem nosila ještě předtím, než je začali mít všichni. Chodím i do sekáče, jeden
vlněný kabát jsem tam sehnala za stovku.

Tomáš (20)
Všechno vzniklo náhodou, je to osud, je to v prdeli.
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Foto: Simona Drdáková
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Naše společnost se specializuje na
prodej motorů a převodovek na
všechny typy nákladních a užitkových
vozidel: IVECO, MAN, DAF, RENAULT,
MERCEDES, VOLVO…
V nabídce jsou také náhradní díly
na osobní auta: BMW, Mercedes, Audi,
Range Rover…

Nákladní a užitková vozidla: +421 948 751 402
Osobní vozidla: +421 948 751 401

PM TRADE spol. s r. o
Považská Bystrica

Grafika: Eduardo Lara

Text: Nikola Ulčáková

Eduardo Lara se narodil v Mexico City v roce
1975. Vystudoval malbu a grafiku na Fakultě
umění a designu Národní univerzity v Mexiku
(UNAM). Má za sebou mnoho samostatných
a skupinových výstav v Mexiku i v jiných zemích.
Za zmínku stojí například Kuba, Litva, Polsko,
Slovensko a Česká republika. Eduardo má bohaté zkušenosti s různými technikami – grafikou,
malbou, sochařstvím, instalacemi i ilustracemi
knih pro děti. Do České republiky přijel poprvé
v roce 2003 jako jeden z vystavujících mladých
mexických umělců na výstavu „Nová mexická
grafika“. O rok později se vrátil, aby zde pracoval na vlastním projektu, a postupně se v Česku
usadil natrvalo. Své rozhodnutí odejít z Mexika
zdůvodňuje tím, že byl unavený mexickou barevností a v Praze našel dokonalou rovnováhu
mezi černou a bílou. V současnosti pracuje na
sérii nazvané „X krát“. USB srdce na následující
dvoustraně časopisu je zpod ruky tohoto umělce.

EDUARDO LARA
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#KULTURA / umění

Grafika: Tamti Kluci

Text: Dan Drápal

#DE FACTO/causa

JAN PIŇOS, MLUVČÍ HNUTÍ DUHA,
NAZNAČUJE VE SVÉM ČLÁNKU
„ZA UPRCHLÍKY PODĚKUJME!“
(LIDOVÉ NOVINY 27. 7. ), ŽE NAŠE
ZÁPADNÍ CIVILIZACE ZTRATILA
„ELEMENTÁRNÍ SCHOPNOST
SEBEREFLEXE, ZDRAVÉHO
ÚSUDKU A SOLIDARITY“, A PROTO
PODEPSALA SVŮJ ORTEL.
Popravdě řečeno se mi zdá, že jeho článek je
plný nenávisti k západní civilizaci, kterou viní z kdečeho. Pokusím se upozornit na několik důležitých
opomenutí a nesprávných východisek.
Předně neplatí, že západní civilizace ztratila
schopnost sebereflexe. Dokonce bych si troufl tvrdit, že vedle antické řecké společnosti, starozákonního
Izraele a Ruska je to jediná civilizace, která nějakou
smysluplnou sebereflexi prokazovala a prokazuje.
Jan Piňos dělá tu chybu, že vyslovuje příkré a absolutní
soudy, aniž bere v potaz hledisko relativní. Srovnejme



západní civilizaci dejme tomu s civilizací čínskou nebo
aztéckou. Srovnejme ji se současnou civilizací islámskou.
Zná Jan Piňos nějakou civilizaci, která by se tolik zabývala
sama sebou a reflexí sebe sama jako civilizace západní?
Jan Piňos píše: „Myslí si čeští v míru a pohodlí
žijící občané, že je normální zahnat zpět lidi, za jejichž
utrpení neseme zodpovědnost, zpět do nelidských podmínek, zatímco budeme dál zvyšovat konzum a globální
sociální nerovnováhu?“ Ne, pane Piňosi, čeští občasné
si to nemyslí. Ale rovněž si nemyslí, že neseme zodpovědnost za vlnu uprchlíků. A pokud ano, tak v jiném

UPRCHLÍCI JAKO VAROVÁNÍ
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smyslu, než se domnívá pan Piňos. Kupříkladu kdyby se
díky západní medicíně nepodařilo výrazným způsobem
snížit dětskou úmrtnost v třetím světě, bylo by uprchlíků mnohem méně. A pokud by například Palestinci
v Pásmu Gazy využili miliardy, které k nim proudí ze
západních zemí, na výstavbu domů a bytů a budování
infrastruktury, místo na výrobu raket a kopání tunelů
do Izraele, mohla už jejich zemička být bohatá jako
Singapur. Žádné lokalitě na světě se totiž nedostalo
tolik „rozvojové pomoci“ jako právě Pásmu Gazy. To,
jak Hamás v Gaze s těmito prostředky nakládá, je jeho
volba, nikoli volba českých občanů.
Podobně je známo – i když to lidé jako pan Piňos
neradi slyší – že jakmile bývalé kolonie získaly nezávislost,
netrvalo zpravidla ani rok a v jejich věznicích bylo několikanásobně více politických vězňů než v době kolonialismu.
Pokud jde o příliš malou pomoc rozvojovým zemím, pak
problém není pouze v její výši, ale i v tom, jak je s touto
pomocí nakládáno, tj. v čích kapsách končí.
Pan Piňos to sice přímo neříká, nicméně se
zřejmě domnívá, že naší povinností je přijmout
všechny uprchlíky, kteří sem přijít chtějí. Pak je ale
nutno počítat s tím, že to tu brzy bude vypadat jako
v zemích, odkud uprchlíci přicházejí. Obávám se, že
hrozivá čísla o zadlužení rozvojových zemí se nijak
nesníží. Pravda, mohlo by dojít k tomu, že by země
třetího světa obecně přestaly dluhy splácet, moc
bych ale nespoléhal na to, že pak bude na světě lépe.
Jan Piňos upozorňuje na celou řadu současných
problémů. Jen se divím, že právě on vidí lék v bezbřehém
přijímání uprchlíků.

Dále si dovolím zpochybnit tezi, že „čím víc
uprchlíků, tím menší strach z nich“. Pokud vím, hnutí
Pegida, mediálně už preventivně pomlouvané a znemožňované, bylo schopno dostat na demonstrace
tisíce, ba i desetitisíce lidí. Všude v Evropě posilují strany označované za populistické, ne‑li přímo xenofobní.
Proč posilují, když je tam „menší“ strach?
Možná pan Piňos ve svém článku míří na příliš
mnoho cílů. Špatná školní docházka ve třetím světě,
vyhazované potraviny v EU, na pláži plot mezi rekreanty a běženci, globální sociální nerovnováha… A za
všechno může západní civilizace… Opravdu si pan
Piňos myslí, že bezbřehé přijímání uprchlíků některý
z těchto problémů vyřeší?
Jelikož se snažím také nějakým konkrétním
běžencům pomoci, vím, že u nás je řada lidí, kteří mají
otevřené srdce – i peněženky. Ostatně pokud je někde
potřeba pomoci, málokterý národ projeví takovou
účast a ochotu pomoci jako Češi – ať už jde o tsunami
ve východní Asii, nebo zemětřesení na Haiti.
Já mám na rozdíl od pana Piňose tuto civilizaci
rád. Budu se snažit, aby ten kousek světa, za který
nesu odpovědnost, vypadal po mém odchodu lépe
než dříve. A budu se také snažit, aby lidé jako pan
Piňos nebyli umlčováni. To by se jim totiž v naprosté
většině jiných civilizací stalo poměrně brzy. Přál bych
si ale, aby v článcích pana Piňose ona reflexe, po níž
volá, byla poněkud hlubší. ∞
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Text: Nikola Ulčáková
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SNAPCHAT. VŠE BEZ HISTORIE?!
THE MOMENT STAYS IN THE
MOMENT – SYMPATICKÁ
IDEA APLIKACE SE DÁ VOLNĚ
PŘELOŽIT JAKO OKAMŽIKY
NEPUTUJÍ
S
ČASEM.
)

Mobilní aplikace, která je na světě od roku 2011,
vystupuje jako atraktivní propojení a komunikace značek
s lidmi, především s mladými technicky zdatnými jedinci.
Snapchat redukuje digitální odpad, nabízí bohatší variantu
prezentace aktualit, vhled do momentální situace, a tak
poskytuje široké možnosti médiím, více dobrodružství
včetně zábavy pro lidi. Jako výhodu pak především mladí
lidé vnímají „anonymitu“ a „chybějící možnost“ dohledání
historie. Chybějící možnost píšu v uvozovkách, jelikož je
možné tuto hru nejen hrát, ale také porušovat její pravidla,
např. zachycováním aktuálního zobrazení na vašem displeji,
tzv. screenshotováním. Slovo anonymita je výše v uvozovkách kvůli opakovaným selháním zabezpečení aplikace.
Ke konci roku 2013 se dosud neodhalení hackeři postarali
o únik seznamu 4,6 milionů uživatelských jmen a telefonních čísel uživatelů z Ameriky. Fungování aplikace to ale
zdaleka neohrozilo.
Skrze aplikaci Snapchat lze sdílet obrázky, videa,
nebo texty na určitý počet sekund, posléze obsah
nadobro zmizí z obrazovky. Prodlevu, po které se vzkazy
smažou, nastavuje odesílatel a zpětné zobrazení obsahu
již není možné. Když už se uživatelé sítě k nějakému reklamnímu sdělení dostanou, jejich soustředění
a pozornost jsou přímo úměrné právě skutečnosti, že je
pro ně obsah dostupný pouze na několik málo sekund.



#DE FACTO / věda a tech

Nabízí se nám vysvětlení podobným principem, jako si
v plynoucím čase uvědomujeme, že ani jednu jedinou
chvíli nevrátíme zpět. Zároveň vidíme pomyslný ukazovák prababičky, který upozorňuje na vzácnost přítomné
chvíle. „Snapchat nutí své uživatele zastavit se a věnovat stoprocentní pozornost tomu, co jim přišlo ve zprávě, ať už je to cokoliv,“ popsal deníku Financial Times
výjimečnost mladé sociální sítě jeden z uměleckých
konzultantů této neotřelé platformy Michael Platco.
V lednu roku 2015 spustila aplikace Snapchat
službu Discover, která přináší možnost sdílení „příběhů produktů“ prostřednictvím videoreklam atp. Ceny
reklamy se mohou vyšplhat až ke stovkám tisíc dolarů.
Sponzorované „snapy“ zaujaly například čínského giganta
na trhu internetového obchodu Alibaba Group Holding
Ltd. Do Snapchatu za reklamní prostor investovala tato
mamutí společnost dvě stě milionů dolarů. Hodnota
firmy Snapchat dle informací z The Wall Street Journal
okamžitě vzrostla z původních 3 na 15 miliard dolarů.
Snapchat má nyní přes 100 milionů aktivních uživatelů. Navíc na rozdíl od tradičních sociálních sítí, jakými
jsou Facebook nebo Twitter, nepoužívá žádný algoritmický
filtr. Míra viditelnosti různorodých kanálů tak zůstává
totožná napříč spektrem, ať už jde o CNN, MTV, nebo účet
Warner Music Group, vyjímaje placené příspěvky.

STRACH ZE ZMIZENÍ NESE HODNOTU
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Evropané tuto aplikaci začali ve větším měřítku
objevovat v roce 2014. V České republice zatím Snapchat
využívají jednotlivci, dokážu si ale představit, že koncept
„snap aktuality“ v rámci pokroku moderní doby boduje
v brzké budoucnosti i na poli žurnalistiky, žurnalistiky
v reálném čase s kouzlem mizivého okamžiku – v angličtině FOMO (fear of missing out). ∞

NENECHTE SE OCHIPOVAT

