
S jednou z nejosobitějších současných českých make-up 
umělkyň o kontrastech v její profesi i v jejím životě.

Jak pracuje s kontrasty ve svých kolekcích 
a jak vnímá kontrasty v módě?

Kateřina „KOKI“ Mlejnková

Local brands by SIGNATURE 
představuje ODIVI
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MŮŽEŠ SI MĚ PŘEČÍST V KAVÁRNĚ NEBO MĚ ZÍSKAT K NÁKUPU



KAVÁRNA CO HLEDÁ JMÉNO SE OPĚT STARÁ O PŘÍSUN DOBRÉ KÁVY

Nejmenší a nejútulnější kino široko daleko, promí-
tající jen ty nejvybranější bijáky. Objednejte si něco 
dobrého v kavárně, vyberte si to nejsympatičtější 
místo na sezení a užívejte si výtvory kinematografie.

Kavárna nacházející se v samotném centru dění 
celého Vnitroblocku. V prostoru s nezaměnitelnou 
industriální (ale útulnou) atmosférou si můžete dát 
výběrovou kávu, domácí limonády, skvělé dortíky  
a mnohem víc.

Nestane se, aby zdi Vnitroblocku někdy zely prázd-
notou. Pečlivě pro vás vybíráme díla těch nejzajíma-
vějších výtvarníků a fotografů a každou novou výstavu 
vždy přivítáme zajímavou vernisáží.

Multimediální studio, ve kterém vznikají skvělé (nejen) 
hudební věci. Kromě toho, že se zde rodí hity spousty 
hudebníků, můžete se sem také zastavit na některé 
ze zajímavých přednášek a workshopů.

Taneční studio, které srší energií a pod taktovkou 
zkušených lektorů ožívá každý všední den. Podívejte 
se na aktuální rozvrh a vyberte si lekci, která přesně 
padne do vaší noty. Nebo zkusíte nějakou úplně novou?

Nevšední prostor pro divadla, kabarety, firemní akce 
a eventy všeho druhu. Zároveň domácí scéna talen-
tovaného souboru Losers Cirque Company. V centru 
Prahy a v obklopení všeho ostatního, co Vnitroblock 
nabízí. Už brzy. 

Květinářství, za kterým stojí zkušená floristka Diana 
Shatatová, dělá radost řezanými květinami a vším 
ostatním, co do květinářství odjakživa patří. Všechny 
květiny se vždy nabízejí s láskou a nikdy jim nechybí 
originalita. Zatím najdete jen online na papavera.cz, 
ale již brzy i v uličce!

Vinyl shop, který šlape pod taktovkou londýnského 
DJe jménem Tris Kayo. Tris má za sebou nespočet hu-
debních zkušeností, včetně vlastní show na francouz-
ském rádiu Monaco, a k nám do Prahy se vydal splnit 
si svůj velký sen — otevřít vlastní obchod s vinylovými 
deskami.

V uličce nám zaparkoval velký žlutý autobus – ne jen 
tak ledajaký. Je to zároveň i bistro nabízející skvělé 
vaječné omelety ke snídani a burgery, sandwiche  
a hranolky po celý den.

Devět výjimečných lokálních designérů, o které se 
s radostí staráme, se kterými chystáme zajímavé 
eventy i kolaborace a jejichž produkty najdete mezi 
top světovými značkami ve Footshopu. O koho kon-
krétně jde? Adva, Doller, La Racaille, Naut, Odivi, 
Optiqa, Vasky, We Are Able a Wemove.

Obchod s teniskami, který si za dobu své existence ko-
lem sebe dokázal vybudovat až nevídanou subkulturu. 
Vybírat můžete z klasik i limitovaných edicí a zároveň si 
užívat všemožných eventů s teniskami spojených.

Ani tentokrát vás nenecháme bez čtení (nejen) ke kávě. Jelikož je duben vyhlá-
šený pro své nepředvídatelné počasí, kdy v  jedné chvíli máte chuť běhat venku 
v tílku a nazouvat si žabky a hned vzápětí dostanete ledovou sprchu, zvolili jsme 
jako téma měsíce „kontrasty“, které tento čas zdárně vystihují.

Role ambasadora tématu se tentokrát ujala nadaná make-up umělkyně Koki (ne-
jste si jistí, jestli jste ji už někdy viděli? Pokud váháte, tak rozhodně neviděli, protože 
jinak byste si ji určitě pamatovali). Rozhovor o všech kontrastech v  jejím životě 
najdete uvnitř.

Kromě toho jsme vydolovali pár kontrastů i z našich řad a zeptali se členů #Vni-
troblockfamily, jaké největší kontrasty vnímají mezi sebou a rodiči i v  sobě sa-
motných. Chybět nebudou ani novinky z PidiKina, rozhovor s jedním kontrastním 
umělcem za Dudes & Barbies Gallery, představení našeho stálého návštěvníka 
lekcí v  tanečním Sectoru, který kašle na předsudky, anebo pravidelná dávka  
fashion inspirace z Footshopu.

Fajn čtení a co nejmíň aprílových dnů přeje,

Sepsala: Terezice Váchalová
Dala do kupy: Káťa Prokopová
Za foťákem stál: Vojta Tesárek

CO A KDY V DUBNU? 
KOKI A JEJÍ SVĚT KONTRASTŮ
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D&B GALLERY – UMĚNÍ PLNÉ KONTRASTŮ
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AHOJ VŠEM V PRVNÍM RYZE JARNÍM MĚSÍCI!

CHCETE BÝT STÁLE V OBRAZE A VĚDĚT O TĚCH NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH AKCÍCH, KTERÉ VE VNITROBLOCKU CHYSTÁME? PŘIHLASTE SE NA WEBOVKÁCH VNITROBLOCKU 

K ODBĚRU NEWSLETTERU A VŠECHNY NOVINKY VÁM BUDOU CHODIT JEDNOU ZA ČAS DO E-MAILOVÉ SCHRÁNKY. 

PROČ JSME VZHŮRU NOHAMA? VNITROBLOCK NOVINY UŽ NEJSOU JEN VÝSADOU VNITROBLOCKU, 
ALE PŘINÁŠÍME VÁM JE KE KÁVĚ I DO KAVÁRNY CO HLEDÁ JMÉNO.

Už je tomu měsíc, co vám smíchovská Kavárna co hledá jméno po delší pauze opět každý den otevírá vrata a s láskou připravuje kávu (a další životně důležité věci 
jako domácí dorty nebo legendární snídaňové vejce benedikt) a nechává vás alespoň na chvíli utéct od reality. Kavárna s typickým industriálním duchem, který jí 
zůstal po jejím původním využití jako truhlářská dílna, je dílem těch samých nadšenců, kteří dali vzniknout i Vnitroblocku a Radlické kulturní sportovně.
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Otevírací doba: PO–SO 9–22 / NE 9–20 @Vnitroblock
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PRANOSTIKA PRAVÍ, ŽE BOUŘKY V DUBNU ZVĚSTUJÍ DOBRÉ LÉTO, TAKŽE KDYBY NÁHODOU 
HODNĚ PRŠELO, NEBUĎTE Z TOHO OTRÁVENÍ A MYSLETE NA SLUNNÉ ZÍTŘKY! NAVÍC PRO VÁS 
CHYSTÁME NĚKOLIK FAJN EVENTŮ, ABY VÁM TAKOVÉ DNY RYCHLEJI A RADOSTNĚJI UTEKLY.

Co a kdy
DOPORUČUJEME
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19/4 čt, 17.00

MAREK NENUTIL / OPENMINDZ360°

Výstava úspěšného ostravského malíře a sochaře, který ve svých 
dílech předkládá svou zneklidňující vizi postmoderního světa, je-
hož civilizace i přes technologický pokrok vystavena samotě, vá-
lečným konfliktům a přírodním katastrofám.

21/4 so, 9.00–22.00

RAW ART WRESTLING

Ilustrátorská bitva v digitální i analogové podobě. Povolené zbraně 
jsou počítače, stylusy, štětce a plátna. Celý den můžete sledovat 
na vlastní oči, jak v reálném čase vznikají ilustrace, malby i sochy. 
Součástí budou i workshopy, přednášky, vizuální trendy a techno-
logické novinky.
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Svou jednotku virtuální reality budeme mít přes šikovný kluky 
z  Etnetera, konkrétně Marka Kulkovského, který do toho 
s námi šel. Celé to chystáme nakopnout s příchodem dubna 
velkou událostí, během které nabídneme na vyzkoušení VR 
headsety a na pokec zajímavého hosta, umělce z Německa, 
který svá díla tvoří právě ve virtuálním světě.

Následně bychom chtěli zařadit stálé exhibice VR umělců  
a jednou týdně je ukázat v  rámci takové pidivýstavy vám 
všem. Stejně tak bychom na naší půdě rádi přivítali hráče a 
čas od času přizpůsobili PidiKino velké virtuální bitvě. Máte 
se na co těšit!

VIRTUÁLNÍ  P ID IK INO
Od dubna plánujeme pomalými krůčky seznamovat 
PidiKino s virtuálním světem a začít tak s něčím úplně 
novým, co by se od nás dost možná ani nečekalo.

26/4 čt, 19.00

KATARÍNA CHVÁLOVÁ + 
LOCAL BRANDS BY SIGNATURE: 
LOVE? RELEASE KOLEKCE

Co vlastně znamená slovo „láska“ v první polovině 21. století? 
Odpovědí je kolekce LOVE? aka Lovewtqm (Love With The 
Question Mark), kterou vytvořila mladá módní návrhářka 
Katarína Chválová společně s kreativní skupinou Alternaut 
Collective, která se postarala o vizuální styl a krátký film.  
Kolekce se představí pod záštitou Local Brands by Signature 
a Footshopu.

28/4 so, 16.00

VINYL PARTY VOL.2

Pokračování úspěšné Vinyl party, která bude opět ve znamení hudby z vinylů, pop-upů a dobrot ze SIGNATURE cafe. 

24/4 út, 16.00 

WORKSHOP MACRAME OD DREAMY

Znáte z Pinterestu takové ty nástěnné boho dekorace? Tak přesně 
ty se naučíte vyrábět na našem workshopu!

19/4 čt, 17.00 

WORKSHOP VÁZÁNÍ JARNÍ KYTICE 
S PAPAVEROU

Holky z květinářství Papavera chystají další workshop – tentokrát 
ryze jarní. Neváhejte urvat své místo, kapacita je omezená!
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JAK PODLE TEBE DOKÁŽE ČESKÁ SPOLEČNOST VSTŘE-
BÁVAT A (NE)OCEŇOVAT KONTRASTY?
Vytvořila jsem si takovou bublinu a funguju ve svém vlastním pro-
středí, takže tohle jde mimo mě. Ale myslím, že je to lepší. Ve 
společnosti teenagerů vnímám velkou toleranci a myslím, že to 
začíná působit i na rodiče a prarodiče. Obecně ale tyhle netole-
rance většinou vznikají z nedostatku informací o dané skupině lidí.

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH JE VIDĚT, ŽE VÝRAZNÉ LÍČENÍ 
ČASTO ZKOUŠÍŠ I SAMA NA SOBĚ. JAK TO JE ALE DOO-
PRAVDY? VÁŽNĚ NIKDY NEVYJDEŠ Z BARÁKU NENAMA-
LOVANÁ?
Já nejsem typ holky, která se musí make-upem zkrášlovat, pro mě 
to je zábava. Když jedu na víkend na chatu, tak se nenamaluju a je 
mi to úplně jedno. Je to pro mě taková hra, namalovat se ráno ke 
stylingu a zkoušet všechny ty produkty.

TVÉ VLASY TAKY ZAŽILY UŽ HODNĚ EXPERIMENTŮ, JAKÉ 
NEJVĚTŠÍ NETRADIČNOSTI JSI JIM PŘIPRAVILA? A PODLE 
ČEHO VYBÍRÁŠ AKTUÁLNÍ BARVU? PODLE TRENDŮ, NEBO 
PODLE NÁLADY? 
U vlasů to většinou funguje hodně spontánně, většinou mi nějak 
hrábne. Třeba moje zelený vlasy byly reakce na chlapa, na které-
ho jsem byla naštvaná. Trendy ani nevnímám. Dřív jsem to dělala, 
například když se jedna známá modelka Agyness Deyn ostříhala a 
byl to hrozně brutální boom, že má najednou ženská krátký vlasy. 
Tenkrát jsem to samé udělala kvůli ní, protože mi to přišlo jako 
strašně dobrej punk – jakože „hej, koukejte, já mám na to mít 
krátký vlasy!“ Ale teď, když je něco trendy, tak to naopak nechci  
a obtěžuje mě to.

JAK VŮBEC VNÍMÁŠ KONTRAST ŽIVOTA NA SOCIÁLNÍCH 
SÍTÍCH A REÁLNÉHO ŽIVOTA? CO SI O TÉHLE PROBLEMA-
TICE MYSLÍŠ? JAK MOC TI SOCIÁLNÍ SÍTĚ ZASAHUJÍ DO 
ŽIVOTA?
Jsem autentická a na sociálních sítích nevytvářím osobu, kterou 
bych nebyla já. Lidi, kteří mě znají, nepřekvapí nic z toho, co tam 
nahraju.

JAK SE PODLE TEBE LIŠÍŠ OD OSTATNÍCH ZNÁMÝCH IN-
FLUENCERŮ A INSTAGRAMERŮ?
Já vlastně ten svět a ty lidi moc neznám, takže ani nedokážu říct. 
Sociálními sítěmi nežiju, je to pro mě místo, kde se můžu prezen-
tovat a kde si vytvářím hezkou galerii. Baví mě, co dělám, a baví 
mě to ukazovat. To, že se to rozjelo, byla už spíš taková náhoda. 
Sama na sociálních sítích sleduju fashion, pár amerických YouTu-
berů, lidi, se kterýma kamarádím nebo pracuju, a make-up – třeba 
od Diora mám pár oblíbených make-up artistů. Využívám to vlastně 
stejně, jako když člověk čte noviny. Zjišťuju, kde se co děje v oblas-
tech, které mě zajímají.

JE NĚCO, ČEHO BYS V RÁMCI PRÁCE FAKT CHTĚLA DO-
SÁHNOUT? MÁŠ NĚJAKÝ VYSNĚNÝ PROJEKT, NA KTERÉM 
BY SES CHTĚLA PODÍLET NEBO HO TŘEBA PŘÍMO VYMYSLET?
Řekla jsem si, že se přece jen zkusím přihlásit na DAMU. A taky, 
že se ještě hecnu být zpěvačka. Zatím dělám věci, které jsou čistě 
vizuální, a stránka poslechu je možná ještě mnohem dál, než si 
myslím. Chtěla bych si s tím pohrát, jen ještě nevím, jak na to. Za-
jímavé je, že není další věc, při které bych se styděla, jenom zpěv. 
Nevadí mi se svléknout, když vím, že mě bude fotit skvělý fotograf, 
nevadí mi mluvit do kamery, něco zahrát, rozbrečet se před lidmi, 
…. Jediný, v čem mám blok, je vážně zpěv a hrozně moc bych to 
chtěla odblokovat.

KATEŘINA „KOKI“ 
MLEJNKOVÁ
„NECHCI BÝT TYPICKY HEZKÁ. 
JSEM KONTRAST K TOMU, JAK 
CHTĚJÍ ŽENY VE SPOLEČNOSTI 
PŮSOBIT.“

JEDNA Z NEJOSOBITĚJŠÍCH SOUČASNÝCH ČESKÝCH MAKE-UP UMĚLKYŇ KATEŘINA 
MLEJNKOVÁ JE ZNÁMÁ SPÍŠE POD PSEUDONYMEM KOKI. JEJÍ BAREVNÝ SVĚT  
POHLTIL UŽ NEJEDNU ZNÁMOU OSOBNOST NAPŘÍČ RŮZNÝMI ŽÁNRY – LÍČILA NA-
PŘÍKLAD BENA CRISTOVAA, EMMU SMETANU, DJ WICHE NEBO TŘEBA DARU ROLINS.

Jak se z holky, která chtěla být gymnastkou, vyklubala kouzelnice s make-upem? A jaké kontrasty se objevují v jejím životě? 
Na tohle (a mnohem více) jsme se jí zeptali u šálku Chai Latte u nás v SIGNATURE cafe.

JEDNA ZAHŘÍVACÍ OTÁZKA, CHAI LATTE V SIGNATURE 
CAFE JE TVOJE OBLÍBENÁ POLOŽKA Z MENU?
Jo a dávám si ho jen tady, protože nikde jinde ho nemají tak 
dobrý. 

TAK TO NÁS TĚŠÍ! A TEĎ NÁM PROZRAĎ, JAK SES VLASTNĚ 
DOSTALA K POVOLÁNÍ MAKE-UP ARTISTKY?
Náhodou. Jako malá jsem plánovala být gymnastka, pak herečka, 
pak modelka, pak fotografka… Pak to ale dopadlo tak, že když 
jsem měla mít jako budoucí gymnastka přípravku na konzervatoř, 
táta to zatrhl. Tak jsem si řekla, že budu herečkou. 

To je podobná profese, protože je tam pořád pódium a lidi, kteří 
by na mě koukali. Začala jsem jezdit na herecké tábory, kde jsem 
ale zjistila, že bych nemohla mít barevný vlasy a kérky. Tak jsem 
si řekla „Víte co? Vůbec. Budu životní herečka.“, potetovala jsem 
se a obarvila si vlasy. Tím už mě pak ale nechtěli jako modelku, 
protože jsem byla moc extrémní. Tak jsem si řekla, že budu fotit 
sama sebe – a tak zase vzniklo fotografování. No a ten make-up 
se objevil, když jsem začala fotit modelky a ostatní fotografové mi 
psali, že mám výborné vizážistky. Tak jsem jim říkala, že vizážistky 
nemám, že si to dělám sama, a oni si mě začali bookovat s tím, 
že chtějí ten make-up na své focení. Pak se ty kontakty začaly 
rozprskávat mezi lidi a bylo to.

CO TĚ NA PRÁCI MAKE-UP ARTISTKY BAVÍ NEJVÍC?
Baví mě celý ten proces práce s lidmi. Člověk, kterého líčím, se 
přede mnou převlíká, je odlíčený a je to vlastně takové obnažení. 
Jsme třeba hoďku sami, pokecáme si. Není to jen o tom, že člo-
věka našmrdlám a pošlu dál. Musí se cítit dobře. Když líčím holku, 
která má být celý den na kameře, musí odcházet s top sebevě-
domím, což jí vlastně dávám já – obličej a dobrej pocit.

V RÁMCI PRÁCE MÁŠ ZA SEBOU UŽ NĚKOLIK ZAJÍMA-
VÝCH PROJEKTŮ. JAKÉ PRO TEBE ZATÍM BYLY NEJVĚTŠÍMI 
SRDCOVKAMI?
Všechno mě někam posouvá. Třeba teď jsme měli velké natáčení 
s Leny, kde se mi strašně líbila profesionalita celého týmu. Když 
se dostaneš mezi profíky, kteří vědí, co dělají a co znamená jejich 
profese, tak je to neuvěřitelné obohacení. Byla jsem úplně fasci-
novaná tím, jak tam všechno šlapalo.

ŘEKLA BY SIS PŘED PĚTI LETY, ŽE BUDEŠ TAM, KDE JSI TEĎ?
Když jsem byla malá, chtěla jsem být slavná. Jednou jsem se o tom 
s mamkou bavila a řekla jí: „Mami, já se budu živit tím, že prostě 
budu.“ a ona na mě jen nechápavě koukala. Byl to takový dětský 
sen, ale tím, že tomu vážně věřím a snažím se najít cestu, aby se tak 
stalo, tak jsem si to asi vážně vysnila. Věřím, že existují různé ener-
gie, a přijde mi, že když člověk něčemu dává fakt velkou snahu, 
tak se výsledek dostaví.

A KDE SE VIDÍŠ ZA DALŠÍCH PĚT LET?
Kdysi jsem na střední odevzdávala slohovku na téma „já za pět let“ 
a napsala jsem tam, že budu někde klidně žít, budu mít chlapa, 
který mě bude absolutně tolerovat, budu mít práci, která mě baví, 
budu pracovat s celebritami a dělat vizuály. A byla to tenkrát jediná 
slohovka, kterou jsem měla za dvojku, protože mi učitelka řekla, 
že jsem ji měla hodně promyšlenou. Já ji na to řekla, že akorát 
vím, co chci.

JAKOŽTO MAKE-UP UMĚLKYNI TI KONTRASTY NEJSOU 
PŘI TVÉ PRÁCI CIZÍ. JAKÉ BAREVNÉ KONTRASTY TĚ AK-
TUÁLNĚ BAVÍ NEJVÍC?
Mám ráda výrazné a syté barvy, když nejsou v polokrytí, ale v plné 
pigmentaci. Občas ujedu na nějakém produktu a tolik mi z něho 
hrábne, že ho musím využít na sto procent. Mám třeba nějakou 
barevnou linku a místo, abych s ní pracovala jemně, tak ji raději 
zužitkuju na plný koule. To samý mám s rtěnkami nebo highlightery. 

A JAKÉ VŠECHNY KONTRASTY VNÍMÁŠ V SOBĚ SAMÉ?
Nechci být typicky hezká. Já vždycky podvědomě věděla, že hezká 
jsem, ale chtěla jsem být jiná. Jsem kontrast k tomu, jak chtějí ženy 
ve společnosti působit. Taky jsem vždycky chtěla být ta vyrovnaná, 
sebevědomá a klidná, a nakonec jsem největší střevo.

„Make-up je pro mě psychologie, není 
to jen vizuální stránka. Obzvlášť  
u ženský jde hlavně o pocit.“

„Vždycky říkám lidem, ať nelpí na čase. 
Je to strašně stresující věc. Když si 
někdo řekne, že někde bude za pět let, 
ale za pět let tam není a je tam až za 
dalších pět let, tak se přece nic neděje. 
Máme strašně dlouhý život a možnost 
ke svému přání dospět za delší čas není 
na škodu. Žijte situací, a hlavně žijte 
životem!“
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#VNITROBLOCKFAMILY
A JEJICH KONTRASTY
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RODIČE VS. MY
Kontrasty jsou mezi každou generací, a ačkoliv je zbytečné škatulkovat celou generaci jako jeden organismus, nějaké hlavní rozdíly 
se prostě nezapřou. Jak tyto rozdíly vnímají lidi z Vnitroblocku? 

KRISTÝ, pravá ruka pro designéry 

Dost mě fascinuje, jak se všechno změnilo s příchodem všech 
těch geniálních přístrojů, které naše rodiče neměli. Například u 
cestování – bez mapy v telefonu bych byla úplně nahraná. Nebo 
jak si lidi bez mobilů volali z party taxíka? A v baru museli za ně-
kým fakt jít a pozvat ho na drink. Teď prostě lajkneš fotku a uvidíš, 
co bude.

DENČA, mág přes účto 

Ve dvaceti třech letech pracuju já a pracovali i naši. Háček je 
v tom, že táta už měl za sebou vojnu (ačkoliv máma říká, že byl 
po vojně ještě větší syčák) a mamka už čekala druhé dítě – mě. 
Zatímco já tady už pár let bojuju se školou, oni budovali rodinu. 
A to je dle mého kontrast preferencí této a jejich doby.

MICHAL, jeden z hlavních parťáků Dudes & Barbies

Největší rozdíl mezi mnou a rodiči? Táta byl osmnáctkrát v Ju-
goslávii a dvakrát v NDR. Já navštívil čtyři kontinenty.

VOJTA, kouzelník sociálních médií

Největší kontrast mezi naší generací a generací našich rodičů vi-
dím v možnosti cestovat. Cestování je pro mě sonda do toho, jak 
fungují společnosti různě po světě, co si od nich vzít a čeho se 
vyvarovat. Vlastně mi přijde, že každá země, kterou jsem navštívil, 
ve mně nějakým způsobem zůstala a udělala ze mělepšího člo-
věka. A další obrovský rozdíl vidím v tom, jak umíme my a naši 
rodiče používat technologie. Chytré telefony se pro mladou ge-
neraci staly třetí rukou. Moderními technologiemi se dá hrozně 
usnadnit život, jen je tu tenká hranice mezi tím, kdy vám slouží  
a kdy se jim podvolíte.

Kontrasty byly, jsou a budou. Napříč generacemi i v nás 
samotných. A jaké jsou ty, co bezprostředně ovlivňují nás?

KONTRASTY V NÁS SAMOTNÝCH
Snad v každém z nás se to občas tříská. Chceme cestovat a přitom víme, že se nám po pár dnech začne stýskat. Chceme být úspěšní v práci, 
ale zároveň mít velkou rodinu a trávit s ní co nejvíce času. Chceme studovat právo a zároveň se v nás probouzí naše kreativní část, která  
by chtěla být malířem. Jaké největší kontrasty v sobě máme my tady? 

KAROLÍNA, kurátorka Local Brands by Signature

Já jsem kontrast sama o sobě. Nejradši bych zkusila všechno na 
světě. Mám vystudované zdravotnické lyceum a chtěla jsem být 
doktorka. Móda u mě však zvítězila. Jako největší kontrast u sebe 
vnímám to, že se každý den dokážu obléct jinak. Jednou jsem 
business holka na podpatcích a druhý den klučík z maloměsta 
ve vytahaný mikině. A to mě baví, své kontrasty vyjadřuju outfity.

VOJTA, kurátor D&B Gallery 

Zatímco většina lidí má jednoznačně dominantní buď jednu, nebo 
druhou mozkovou hemisféru, já jsem v tomhle hodně rozpolcený. 
Už od dětství se ve mně bijí období, kdy mi velí můj „vnitřní umě-
lec“ a kdy „vnitřní vědátor“. Od dětství jsem kreslil, hodně četl, 
psal povídky a básničky. Zároveň mě však fascinuje svět čísel  
a struktur, který mě nakonec přivedl až ke studiu financí na eko-
nomce a obsedantnímu sledování atletických tabulek. 

Tam mě to ale začalo házet zase zpátky a nyní jsem tam, kde 
jsem. Častokrát jsem byl špatný z toho, že nejsem schopný si 
vybrat, kterou cestou se vydám, ale pomalu se učím žít s oběma 
svými osobnostmi a nesnažit se za každou cenu jednu pohřbít.

TÉRA, skladatelka písmenek

Tluče se ve mně několik kontrastů zároveň. Mám inženýrské 
státnice z ekonomie, ale vždycky jsem raději psala, kreslila a fo-
tila. Jsem Pražák, ale všechny volné chvíle trávím v horách. Je 
mi věčně zima, ale miluju sníh. Chci procestovat křížem krážem 
Evropu v dodávce, ale přitom mít chalupu v Krkonoších nebo Ji-
zerkách, kam se budu pořád dokola vracet k tomu samému krbu. 
Chci si dát zmrzlinu a vzápětí slaný popcorn.

A JAK JSOU NA TOM S KONTRASTY DALŠÍ PARŤÁCI? NEZKRÁCENOU 
VERZI ČLÁNKU NAJDETE NA VNITROBLOCK.CZ/NOVINY!

Dudes & barbies GALLERY

Jeho plátna jsou složena z protikladných elementů. Geometrické rozřazení 
plochy je postupně plněno organickými a neplánovanými tahy pěnového vá-
lečku. Ostré hrany se setkávají s jemnými přechody, bílá se střídá s černou, 
přičemž důležitou roli hraje také orientace tahů. Výsledný obraz je důkazem 
toho, že stejně jako v životě, pokud chceme dosáhnout harmonie, musíme 
umět pracovat s protiklady, s opačnými prvky či názory, které musí být dány do 
správného vztahu. Jen tak lze dosáhnout rovnováhy. 

Sám proces tvorby popisuje takto: „Ve své práci mě nejvíce zajímá ta chvíle, 
kdy se cítím jako účastník procesu tvorby, která je napůl vědomá a napůl nevě-
domá. Baví mě stav, kdy část toho, co se odehraje, bude v mé moci, kdežto o 
té druhé nemám ani ponětí. Nedokážu si představit, že bych svá díla dopředu 
plánoval, neboť je to pokaždé výprava do neznáma, na jejímž konci je naděje, 
že vznikne něco kvalitního a hodnotného. Drží mne víra, že vyvrcholení této 
snahy bude úspěšné.

Samotný výsledek, hotový obraz, celek, je závislý na každém, i tom nejmenším 
nenaplánovaném tahu. Z mého hlediska však nejde pouze o výsledek, ale pře-
devším o proces. Ten se pak do obrazu promítne jako autentický záznam, skoro 
až deník a každý segment obsahuje stovky minipříběhů. Výsledkem je obraz, 
který funguje jako celek, i když se na něj jako na takový při procesu tvorby ne-
nahlíželo ani nemyslelo.“

Milan tvoří v ateliéru na Nové Pragovce ve Vysočanech, s jeho dílem jste se 
mohli seznámit v Kavárně co hledá jméno, kde měl před rokem výstavu.

Text: Vojta Fiala  (kurátor)

Zmiňovanou výstavu Milana Sodomy už u nás sice nepotkáte, ale 19/4 
můžete přijít na vernisáž jiného úspěšného malíře Marka Nenutila. 
Víc info na facebook.com/dudesandbarbiesgallery

Milan Sodoma mezi chaosem a řádem

MILAN SODOMA (*1985) SE VĚNUJE PŘEVÁŽNĚ MALBĚ A KRESBĚ. JEHO DÍLA BY SE DALA POPSAT JAKO MINIMALIS-
TICKÁ, JASNĚ DEFINOVANÁ, S DŮRAZEM NA TVAR, KOMPOZICI A VIZUÁLNÍ PROŽITEK Z OBRAZU. SVÁ ABSTRAKTNÍ ČI 
FIGURÁLNÍ DÍLA TVOŘÍ VÝHRADNĚ V ČERNOBÍLÉM PROVEDENÍ, NEJČASTĚJI PRACUJE TUŠÍ NA PAPÍR NEBO PLÁTNO.

DOPORUČUJEME
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17:45 - 18:4516:15 - 17:45 19:45 - 20:4518:45 - 19:45

18:00 - 19:30

19:00 - 20:30 20:30 - 22:00

20:30 - 22:00

12:00 15:007:30 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

MTV DANCE DANCEHALLSECTOR JUNIORS AFROHOUSE

CONTEMPORARY COMING SOON

BEAST TEAM

CONTEMPORARY FUSION
12:00 - 13:00

HATHA JOGA

Pavla Brožová

17:00 - 18:00

AFRO

Radka Lišková

17:00 - 18:00

LADIES STYLING

Ivona Szantová

18:00 - 19:00

URBAN STYLEZ

Wahe Akopjan

7:30 - 8:30

NCT YOGA

Klara Pokorná

Filip Jankovic

19:00 - 20:30

GHETTO ZOUK DANCE

Vitor Mendes

Dee Solárová

12:15 - 13:15

HATHA JOGA

Pavla Brožová

10:00 - 11:00

FITMAMI

Adéla Pechácková

Káka Radka Lišková

17:00 - 18:00

JOGA

Markéta Faustová

18:00 - 19:00

HOUSE

Zizoe Nicole Seidlerová

15:30 - 17:00

SECTOR JUNIORS

Káka

Dee Cervinková

Pondelí

Úterý

Pátek

Streda

Ctvrtek

02/18-
06/18

19:30 - 20:45

Miss Bibi

NEW STYLE HUSTLE

www.tanecnisector.cz Tusarova 31, Praha 7 (Vnitroblock)

20:45 - 22:00

20:45 - 22:00

SOUKROMÝ 
PRONÁJEM

SOUKROMÝ 
PRONÁJEM

18:00 - 19:30

SOUKROMÝ 
PRONÁJEM

16:00 - 17:00

MODELINGOVÁ 
ŠKOLA

zacátecníci

LOCAL BRANDS BY 
SIGNATURE

LEKCE V 
SECTORU 
JSOU PRO 
KAŽDÉHO

ADVA, DOLLER, LA RACAILLE, NAUT, ODIVI ,  OPTIQA, VASKY, WE ARE ABLE A WEMOVE
DEVĚT VÝJIMEČNÝCH ZNAČEK BY SIGNATURE, KTERÉ NYNÍ NAJDETE POD FOOTSHOPEM. 
NEZNÁTE JE VŠECHNY? RÁDI VÁS POSTUPNĚ PŘEDSTAVÍME! 

O TOM, ŽE SE U NÁS MŮŽE ROZHÝBAT ÚPLNĚ KAŽDÝ, VÁS PŘESVĚDČÍ NÁŠ PRAVIDELNÝ NÁVŠTĚVNÍK, 
KTERÝ SE V DŮCHODU VYKAŠLAL NA KŘÍŽOVKY A RADĚJI PROPADL TANCI.

TENTOKRÁT JSME SI PŘIZVALI ODIVI, ABY NÁM ŘEKLA NĚCO O KONTRASTECH VE SVÝCH KOLEKCÍCH I V SOBĚ SAMÉ. 
POD TOUHLE ZNAČKOU NAJDETE DÁMSKÉ READY-TO-WEAR KOUSKY, ZA KTERÝMI STOJÍ NÁVRHÁŘKA IVA BURKERTOVÁ.
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Co se ti vybaví při slově „kontrast”?

Můj vytoužený životní postoj. Hledání rovnováhy v extrémních 
kontrastech. Mám za to, že extrémní výkyvy vedou k umocnění 
prožitků.

Snažíš se ve svých kolekcích s kontrasty nějak pracovat?

Určitě je to jeden ze základních bodů. Nejčitelnější je to ve vy-
stavění extrémně sportovních a streetwearových prvků vedle 
luxusnějších hi-fashion. Dále také v použití materiálů. V kontras-
tech po haptické stránce. 

Jak obecně vnímáš kontrasty v módě? Jsou podle tebe nedílnou 
součástí a nezbytností? Jsou dobře uchopené?

Kontrasty v módě vytváří osobnosti, společnost, kultury i subkul-
tury. Myslím, že bez nich by došlo k unifikaci, což se v tuto chvíli 
díky globalizaci a hlavně sociálním sítím děje. Je to takový kotlík. 
V něm máte možnost umíchat z ingrediencí, které už předtím ně-
kdo objevil, v podstatě cokoliv.

S jakým největším kontrastem ses za poslední dobu setkala?

Asi u nedávných voleb prezidenta. Pocítila jsem, v jaké bublině žiju.

.Když je někdo oblečen ve velkém kontrastu s mainstreamovou 
módou, bývá často středem pozornosti. Co si myslíš, že je ok a co 
už i v rámci dnešní benevolentnosti „přes čáru”? 

Já jsem hodně otevřený a kreativní tvor a věřím, že každý má svo-
bodu volby, a v těchto ohledech málokdy soudím. Věřím, že daný 
jedinec má svůj vlastní koncept a příběh, kterému já jen třeba ne-
rozumím. Ale proto, že tomu nerozumím já, tak to neznamená, že 
je to špatně. Přes čáru mi přijdou asi jen neetické věci a osobně 
mě dost trápí přehnaný a bezmyšlenkovitý konzum. 

Co ty jakožto módní návrhářka a ikona v kontrastu s holkou, co 
chce punkově cestovat? Jak lze tyto dva odlišné životní styly 
skloubit?

To je to, co mě na tom baví. Odmítám se škatulkovat. Baví mě 
praskat bubliny a objevovat stále něco nového, a to v jakémkoliv 
směru. Baví mě brát si to nejlepší ze všeho a společně to pak pro-
pojovat a seznamovat.

„Dlouho jsem navštěvoval jedno fitness i jejich taneční hodiny. Po-
tom jsem se dozvěděl o Sectoru, tak jsem to šel vyzkoušet a zjistil, 
že tohle je určitě vyšší level. Ve fitness se jela jedna choreografie 
čtyři měsíce, kdežto tady je každou hodinu jiná, takže se člověk 
musí pořádně snažit.“

Jaroslav nepřičichl k tanci úplně poprvé, za svých mladých let potají 
navštěvoval lekce průkopníků různých stylů, které byly tou dobou 
v Československu zakázané. Vždycky se s tím ale pojilo riziko, že 
hodiny dřív nebo později někdo utne…

„Tancoval jsem už před několika lety. Chodil jsem k lektorovi, který 
tady za komunistů učil něco jako afro dance. Jenomže tenkrát 
jsme nacvičovali třeba půl roku a pak nám to policajti zakázali. No 
a na stará kolena jsem se k tomu vrátil.“

To, že je Jaroslav na lekcích mnohdy nejstarší a často jediný muž, 
ho ale netrápí – naopak. 

Jaroslav Matásek je sice v důchodu, ale kdo ho viděl tancovat na některé z lekcí v Sectoru, rozhodně by to do něj neřekl,
rozjíždí to jako dvacátník. Navštěvovat nás začal téměř hned po otevření, a kromě jedné pauzy kvůli úrazu je to jeden 
z pravidelných návštěvníků.

Dokonce s chutí dochází i na lekce, které se na první pohled zdají 
být pouze pro ženy. Tento kontrast k přesvědčení běžné společ-
nosti využívá ve svůj prospěch a vůči občasným pobouřeným po-
hledům je imunní.

„Vůbec mi to nevadí, naopak se musím o to víc snažit. Občas se 
nějací kluci objeví, po chvíli to však vzdají, což je škoda. Na lekci 
Contemporary ale chodí jeden baleťák a to je nádhera, tak krásně 
jsem ještě neviděl chlapa tancovat. Zkoušel jsem i twerk a bavi-
lo mě to, protože je to technická záležitost. Pořádně se ho na-
učit stojí hodiny dřiny před zrcadlem, aby člověk zapojil správně 
všechny svaly.“

A ani výhledově nehodlá s tancováním seknout, takže ho klidně 
můžete na některé z lekcí potkat.

„Zlepšování na sobě cítím hlavně psychicky. Úplně mě to tancování 
vtáhlo, těším se jenom na něj a nic jiného mě nezajímá.“

KOUSKY NEJEN OD ODIVI, ALE I OD OSTATNÍCH BRANDŮ NAJDETE NA ŠTENDRECH VE FOOTSHOPU (A JIŽ BRZY I NA WEBU).

NEBOJTE SE TOHO A DORAZTE  
SI TAKY ZATANCOVAT – JE
Z ČEHO VYBÍRAT! 

Kromě pravidelného rozvrhu často 
pořádáme i různé taneční workshopy. 
Stačí sledovat @tanecnisector na  
Facebooku, kde včas najdete další info.

PŘEDSTAVUJEME
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FOOTSHOP PODPORUJE 
LOKÁLNÍ MÓDU 
JAK SE DÁ ZKOMBINOVAT STREETWEAR A LOKÁLNÍ HIGH FASHION?
Nová kolekce Footshop + LAFORMELA  propojuje již podruhé tyto dva světy dohromady. Kolaborace pod názvem „No SEASON” byla 
odprezentována na letošním MBPFW a v prodeji ji naleznete nejenom ve Footshopu ve Vnitroblocku, ale i online. 46 modelů o celkových 
560 kusech bylo vyprodukováno v České republice. 

Není to poprvé, kdy se inovativní online retailer Footshop propojuje 
s domácí návrhářskou scénou. Kromě vlastních kolekcí se značkami 
jako UKNOW, LAFORMELA nebo PETRA PTACKOVA  podporuje také  
i malíře a fotografy.

Kredity: 
Photographer: Andreas Ortner Creative director: Tereza Bila Produ-
cer: Daniel Chomistek Makeup: Adriana Bartosova Models: Peter K. 
@Exit Models Management Klara P. @Elite Models Managemt Prague 
Styling: LAFORMELA Photographer‘s Assitant. Florian Harrer Milkcity 
Graphics : Michal Sukup Location: CAMP, Prague
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PROČ JSME VZHŮRU NOHAMA? VNITROBLOCK NOVINY UŽ NEJSOU JEN VÝSADOU VNITROBLOCKU, 
ALE PŘINÁŠÍME VÁM JE KE KÁVĚ I DO KAVÁRNY CO HLEDÁ JMÉNO.

Budova bývalého drážního skladu, která už dávno pozbyla svého původního účelu, a tak se 
jí ujala parta nadšenců. Týdny vyklízení odpadků a několik dobrovolnických rukou ji přemě-

nily na multikulturní útočiště pro sport i party.

SKUPINA LIDÍ, KTERÁ SE ROZHODLA DĚLAT VĚCI JINAK. JEJICH PRVNÍM PROJEKTEM BYLO OTEVŘENÍ RADLICKÉ KULTURNÍ SPOR-
TOVNY, KTERÁ ODSTARTOVALA VÁŠEŇ PRO PŘETVÁŘENÍ OPUŠTĚNÝCH A NEVYUŽÍVANÝCH PROSTOR NA FUNKČNÍ ÚTOČIŠTĚ. 

PO RADLICKÉ NÁSLEDOVALA KAVÁRNA CO HLEDÁ JMÉNO A VNITROBLOCK, JEHOŽ FINÁLNÍ PODOBA SE JEŠTĚ KLUBE. KROMĚ 
PROSTORŮ STOJÍ I ZA ZALOŽENÍM DUDES & BARBIES GALLERY, DUDES & BARBIES MUSIC A LOCAL BRANDS BY SIGNATURE.

Opuštěná truhlárna zastrčená v útrobách jedné ze smíchovských ulic, která se opět pro-
budila k životu s trochu jiným záměrem – zpříjemňovat lidem dny skvělou kávou a pomoct 

jim alespoň na chvíli utéct od reality.

Nejmladší projekt, který se rozhodl oživit celou jednu ulici několika různorodými koncepty 
(některé už běží a další chystáme). Ani tady jsme se nesnažili vymýtit původního industriál-

ního ducha, ale naopak ho co nejlépe zachovat a podpořit. 

Dudes & barbies

KAVÁRNA

Dudes & barbies MUSIC
ŽE MÁ VNITROBLOCK SVOU VLASTNÍ HUDEBNÍ SLOŽKU, JSME VÁM PSALI UŽ V MINULÉM ČÍSLE. TENTOKRÁT JSME SI 
ALE PŘIZVALI JEŠTĚ DVĚ DALŠÍ DŮLEŽITÉ OSOBNOSTI, KTERÉ MAJÍ DO HUDBY (A PŘEDEVŠÍM DO DJINGU) CO MLUVIT 
– TRISE KAYA A DJ ONDRASHE. ZAJÍMALO NÁS TOTIŽ, JAK PRÁVĚ ONI VNÍMAJÍ KONTRASTY DJINGU PŘED 
PÁR LETY A TEĎ.

Co obnášelo vykopnout do světa track před dvaceti 
lety a jak moderní doba ovlivnila DJské řemeslo? 

Britský DJ a producent, který se přidal do Vnitroblocku, aby zde otevřel 
obchod s vinylovými deskami. Kromě toho ho čas od času můžete vidět  
(a slyšet) i za naším DJ pultem, se kterým si to dává hodně na tykačku.

V čem vidíš největší progres v hudbě za posledních 20–30 let?
Progres v hudbě tak úplně neznamená proces kreativity ve vytváření 
hudby, ale spíše technologie. V roce 1990 jsi prostě nemohl mít domácí 
studio ve svém laptopu. Největší progres v hudbě tedy rozhodně dělá 
technologický vývoj. Dneska můžeš v  počítači nahrávat vokály, tvořit 
beaty s celou řadou efektů a vůbec k tomu nepotřebuješ plně vybavený 
nahrávací studio plný kytar, kláves, bubnů a těchto věcí. 

Jaké to pro tebe bylo, když jsi poprvé hrál z laptopu?
První pocity byly dost divný, ale bylo to pohodlný. Nejvíc si vybavuju tu 
radost, když jsem mohl nechat všechny desky doma. To bylo super, pro-
tože byly často zničený, ukradený, nebo prostě hrály příliš často. 

Jak vypadala doba, kdy jsi jako DJ začínal?
Když jsem začínal, byly jenom vinyly a CDčka teprve přicházela. Dělal 
jsem si vlastní kolekce už od poměrně mladého věku, a to jsem ještě ani 
neměl ponětí, že budu DJ.

Jak vnímáš tvorbu hudebních kolekcí předtím a jak teď?
Dřív jsem tvořil kolekci z věcí, které jsem jako DJ potřeboval, teď je to 
jiné. Teď songy stahuju, mám je v laptopu a k tomu mám prostor hledat 
a shánět vinyly, které v té kolekci chci mít fyzicky. I teď preferuju vinyl 
před digitální formou hudby, ale je to prostě na úkor tomu pohodlí. Je 
jednodušší mít v báglu laptop než se táhnout s pěti sty deskami.

Pokud k nám chodíte už nějaký ten pátek, Ondru jste dost možná potkali, 
neboť je to náš historicky první rezidentní DJ a zároveň průkopník pro-
jektu D&B Music, který pomalými krůčky pomáhal dávat do kupy. Kromě 
toho své DJské dovednosti letos zúročil na prestižní soutěži Red Bull 3Style, 
kde v rámci regionálního kola vybojoval stříbro.

Co je v rámci DJingu největší změna zhruba od roku 2000?
V  roce 2000 se hudba začínala vyvíjet víc elektronicky. Upouštělo se 
od studií, začaly se už vytvářet nějaké pluginy a další věci, který začaly 
nahrazovat živou kapelu. Tím se zlepšil třeba i rytmus, který teď drží od 
začátku až do konce, což u kapely nešlo tak lehce.

Je nějaký rozdíl v tom, jak jsi vnímal hudbu, když jsi začínal, a jak teď?
Začínal jsem na klasických funkových a hip hopových věcech, který 
jsem mixoval do sebe, a až postupem času jsem začal objevovat i něco 
nového. Začal jsem nacházet věci, které jsem dřív možná ani nechtěl 
vnímat. Rozhodně i tady platí, že je dobrý se neustále vzdělávat, jít 
s dobou i novými technologiemi. Jde o to, aby se člověk naučil hrát  
a poslouchat i něco, co má jiný tempo nebo jinou náladu.

Jak vnímáš současnou hudbu?
V tom, co vzniká, si hledám to kvalitní. Takže ji vnímám pozitivně a jen se 
snažím vyhýbat všemu, co v sobě nemá nic, co by mě oslovilo.

Největším kontrastem k DJingu před pár lety a teď jsou asi nové techno-
logie. Jak tuhle změnu bereš ty?
Je super, že to tady je, protože ta daná technologie se dá využít na tisíc 
způsobů, a to dokonce ne jen na to, na co je od základu vyrobená. 
Všechno základní nastavení se dá nějak modifikovat a přizpůsobovat, ať 
už v rámci efektů, nebo elektroniky. 

TRIS KAYO DJ ONDRASH
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Co obnášelo být DJem před pár lety 
a co to obnáší teď? 

Přesvědčte se, že naše lekce jsou 
pro každého. I pro vás!

Dudes & Barbies 
MUSIC

Taneční Sector

MŮŽEŠ SI MĚ PŘEČÍST V KAVÁRNĚ NEBO MĚ ZÍSKAT K NÁKUPU VE VNITROBLOCKU
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