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Designblok

GLOBÁLNY KLÍMAŠTRAJK

23.ročník Designbloku, čo je najväčšia prehliadka
v strednej Európe, sa odohral v Prahe od 6.-10.
októbra 2021 v Gabriel Loci, a po novom
aj v Umeleckopriemyselnom múzeu. Designblok
prezentuje tvorbu dizajnérov a výrobcov z celej
Európy, predstavuje novinky prestížnych značiek

Dňa 22.10 sa po celom Slovensku uskutoční
Globálny Klíma štrajk pod záštitou organizácie
Z Lavíc Do Ulíc. Zapoj sa do najväčšieho celosvetového klíma štrajku aj ty a daj najavo, že ti zdravie
planéty nie je ľahostajné. Tak ako aj v septembri,
aj v októbri sa stretávame pod heslom Uproot
the System – Zmeňme systém, nie klímu.
Klíma štrajk sa koná v týchto mestách:
•Bratislava
•Trnava
•Nitra
•Žiar nad Hronom
•Banská Bystrica
•Košice
•Žilina
Vidíme sa o 12:00!

a prototypy od mladých dizajnérov a dizajnérskych
štúdií. Tohtoročný víťaz hlavnej ceny Designbloku je
značka Vitra v spolupráci s UMPRUM, ktorí pripravili
fotografickú výstavu prepájajúcu ikonické produkty
Vitra so súčasnými osobnosťami z filozofie, vedy
či rôznych spoločenských vied.

Mia Mináriková

Juraj Richard Hromec

Výstavy
Za mesiac september naša škola realizovala tri výstavy,
ktoré určite stáli za pozretie.
Výstava Autoportrét je výsledkom výtvarných prác žiakov
2. ročníka, prezentovaná v Krajskej knižnici. Kombinovaním
rôznych postupov a výtvarných techník sa im podarilo
vytvoriť plošné, ale aj priestorové artefakty – vznikli
zaujímavé portréty, ovplyvnené tradičnými aj netradičnými
materiálmi.
Témou ďalšej výstavy bol Industriálny priestor, na ktorej
predstavili žiaci interiérového dizajnu z 3. ročníka svoje
práce ktoré vytvárali na hodinách dizajnérskej praxe

a výtvarnej prípravy. Žiaci vytvorili fiktívny industriálny
priestor abstrahovaním, geometrizáciou a štylizáciou.
Hľadali adekvátne štruktúry, tvorili kompozičné variácie
plôch v priestore a skúmali ich vzájomné vzťahy.
Kompozície realizovali v rôznorodých materiáloch používali
hps dosky, fólie, pletivo, kovové a plastové komponenty.
V priestoroch kníhkupectva Artforum sa prezentovala
výstava Výberovka kde žiaci ponúkli malú ukážku
rôznorodej tvorby, naprieč ročníkmi a študijnými odbormi
v príjemnej domáckej atmosfére nášho obľúbeného
kníhkupectva.
Tereza Ondáková

DOD 2021

Dvanásteho
októbra vyšla
dlho očakávaná hra,
kooperatívna zombie
strieľačka Back 4 Blood. Hru vytvorilo americké
štúdio Turtle Rock Studios,
ktorého ľudia kedysi programovali aj legendárne Left 4 Dead, z
čoho táto novinka vychádza. Na hru
som sa, ako obrovský fanúšik Left 4
Dead, veľmi tešila, avšak hneď prvá vec,
ktorá ma zamrazila, bola cena. Šesťdesiat
eur za základnú edíciu. Najdrahšia, ultimátna edícia, stojí sto eur. Po tejto informácii som
si povedala, že hru si nebudem predobjednávať
a počkám, až keď vyjde. Hrala som však beta verziu, ktorá bola po pár určitých krokoch dostupná pre
všetkých zadarmo. Back 4 Blood má veľmi peknú grafiku prepracovanú do detailov. Ponúka Vám mať možnosť hrať za osem charakterov, pričom všetci majú vlastné
schopnosti a vlastné počiatočné zbrane. Až na jednu výnimku (ehm, Karlee), majú postavy pekný dizajn a sú sympatické.
Čo ale vývojári, oproti Left 4 Dead, pridali, bol takzvaný systém
kariet, ktorými ste modifikovali hru. Jeden druh kariet si vyberáte
vy sami a tieto karty vám dávajú rôzne bonusy, ako napríklad viac života, vyššiu výdrž alebo rýchlejšie prebíjanie. Druhý typ vyberá náhodne hra a priebeh mapou vám tak sťažuje. Keď som to hrala, v jednej časti
sme mali trebárs hustú hmlu a nebolo dobre vidieť. Táto novinka sa mi
veľmi páčila a oceňujem originalitu.Príbeh je veľmi jednoduchý, vírus nakazil
ľudí, ktorí sa zmenili na zombie a teraz ich všetkých strieľate. To, až na pár
výnimiek, je aj jediná náplň hry. Behanie a strieľanie. Nemôžem sa ale sťažovať,
takýto typ hry je vynikajúca oddychovka a s partiou kamarátov aj skvelo strávený
čas. To je ale asi všetko pozitívne, čo môžem na túto hru povedať. Mapa je lineárna
bez nejakých vedľajších častí, zombie ani nebehajú, iba chodia, špeciálne infikovaní sú
iba akési zlé napodobeniny infikovaných z Left 4 Dead a keď som vzala do rúk Pipe Bomb...škoda slov. Developeri navyše radi tvrdili, že vďaka špeciálnemu direktorovi budete môcť hrať hru stále dokola a zakaždým
bude iná. Ja som jednu mapu, kvôli častým pádom systému, hrala trikrát a aj to bolo pre mňa dosť repetetívne.
A to sa ani nezmieňujem o Verzus móde, čo je úplná katastrofa, alebo o tom, že keď hru hráte sólo, nemáte žiadne
achievements alebo skóre. Problém, prečo bolo veľa zarytých Left 4 Dead fanúšikov sklamaných, bol podľa mňa najmä preto, že hra bola označovaná ako pokračovanie Left 4 Dead. Človek, keď počuje o nejakom pokračovaní, čaká,
že bude ešte lepšie ako predošlý diel, čo nie je žiadna samozrejmosť, a preto mali všetci od Back 4 Blood privysoké
očakávania, ktoré ale Turtle Rock nenaplnilo. Až na to sólo, čo to akože je. Čo na záver poviem je, že pokiaľ Back
4 Blood neporovnáte so
svojím predchodcom, je
to decentná hra, ktorá Vás
určite zabaví a príjemne
s ňou strávite čas. Ale
šesťdesiat eur za niečo takéto je veľa. Kúpte si radšej Left 4 Dead za osem
eur, to sa Vám viac oplatí.

V októbri (18.10.) sme sa konečne dočkali vydania nových
kníh od nášho úžasného slovenského spisovateľa, Jozefa
Kariku. Pripravil si pre nás po prvýkrát hororovú dvojknihu
Hlad a Smäd.
Ten fakt, že ide o dvojknihu, je podporený aj tým, že obálky
oboch kníh sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú „kufor,
v ktorom sa ukrývajú tie najhoršie nočné mory“.
Pôvodne malo ísť o zbierku jeho mysterióznych príbehov,
ktoré si písal celých 20 rokov, no napokon sa ich rozhodol
upraviť a spojiť do jedného veľkého celistvého príbehu, ktorý
na nás čaká pod rúškom tajomstva.
Ako sám Karika tvrdí, ide o jeho pravdepodobne
najstrašidelnejšiu (dvoj)knihu doteraz. Príbeh sa odohráva
počas celého jedného storočia a je situovaný na vrchu
Čebrať a v blízkom Ružomberku.
Keďže všetky jeho hororové knihy boli veľkým skvostom vo
viacerých krajinách, iste veľa z nás je v napätom
očakávaní, čo sa môže skrývať v tomto novom diele.
Knihy sa dajú zohnať aj v podobe e-kníh, pokiaľ patríte
medzi tých pohodlných čitateľov, ktorí so sebou radi berú
knižky všade so sebou.
Ak ste fanúšikmi hororovej tvorby a ste zvedaví, čo sa môže
skrývať v našej vlasti, tak nie je na čo čakať,
hor sa do čítania!
Andrea Kianičková

BLOOD

Halloween

V roku 2009 vytvoril Jake Parker challenge zvanú inktober.
Zmyslom je zlepšenie kresliarskych schopností a zároveň
vyvíjanie si celkového pozitívneho vzťahu ku kresebnej vlohe.
Sú dva typy inktoberu: Klasický, ktorý trvá jeden mesiac –
október, v ktorom je na každý deň zadaná téma. Čiže 31 dní,
31 kresieb. Druhý variant trvá celý rok, pričom témy
sú zadané na celý týždeň. Takže tentokrát 52 týždňov,
52 kresieb. Pravidlá sú jednoduché: Kresli tušom na danú
tému. Uverejni to. Použi hashtag #inktober a #inktober2021.
Opakuj. Užívaj. ;)
Barbora Jamrišková

Toto slovo v preklade znamená vytržník. Punk vznikol v kruhoch mladých ľudí pracujúcej triedy, ideologicky sa punk označuje ako antisystémový, antikapitalistický. Množstvo skupín sa hlási k anarchistickým, či
iným ľavicovým ideam. Keďže sa Punk vymedzoval voči kapitalizmu, establishmentu a spoločnosti ako
takej, stal sa tvárou novodobého nihilizmu, o čom svedčí aj heslo punku: No Future! / Žiadna budúcnosť!.
Spolu s rebeliou a hudbou vznikla aj typická výzorová charakteristika punkáča. Klasický výzor punkáča predstavuje, ťažkú pracovnú obuv- kanady, úzke či potrhané džínsy, tričko s motívom punku či skupiny a kožená
bunda. Keďže punk predstavuje skôr životný štýl než ,,hudobné hnutie´´, sa
výzor punkáča nemusí zhodovať so stereotypným predpokladom. Pri klasických výzorových črtách punkáča má každá jedna vec svoj význam. Obojok a
reťaze predstavujú otroctvo spoločnosti v hierarchiach, otroctvo v monarchii,
fašizme, demokracii, atď. Typický účes - Číro , ma hneď niekoľko významov,
okrem šokovania a odlíšenia sa od skinheads predstavuje slobodu pôvodných
obyvateľov Ameriky, pred kolonizáciou a genocídou.Pôvodne však punkáči nenosili dlhé farebné číra ale krátke strapaté vlasy, číro vzniklo postupne s vývojom punku.
Roztrhané tričká a nohavice majú v ľuďoch vzbudzovať myšlienku, aby neposudzovali ľudí
na zaklade výzoru, poukazujú na vnútornú charakteristiku jedinca. Okrem oblečenia či účesu sú pre punk typické hlavne zicherky. V 90´ rokoch došlo k rozdeľovaniu Punk Rocku na
rôzne subžánre, ktoré sa navzájom odlišujú. Vznikol Gothic Rock- odvodený od Postpunku,
HardCore, Pop-punk, Emo, Horror-Punk… Spolu s bohatým rozdelením punku na množstvo
hudobných a ideologických odvetví sa presne nedá definovať punk. Prípadne sa môže za
punkáča označovať akýkoľvek jedinec, pre ktorého stačí
jedna či zopár stereotypných módnych prvkov bez ohľadnu
na idei či hudbu, týmto postupom vzniká iba pózerstvo a postupný zánik punku. Napríkladu ,,Punkáč´´ v fastfoode MCDonalds, teda rebelant podporujúci konformizmus a konzum
- takéto priečenie záujmov
je zodpovedné za dlhodobý
úpadok punku a jeho ideí a
prežívajúceho módneho gýču
ktorý dnes prezentuje každý.
Odhalenie punkáča v dnešnej
dobe nieje ľahké, keďže punk
nie je o tom, čo majú ľudia na hlave, ale v hlave. Punk sa v
prítomnosti nachádza čisto v undergroundovom prostredí, s
málo jedincami a miestami. Aj po nespočetných pokusoch o
skomerčnenie punku, problému s fašizmom a pózerstvom,
problému s drogami, punk stále neumrel a aj dnes existujú
skupiny a jedinci vyznávajúci punkový životný štýl. Napriek
tomu, že punk už dnes nevidíme takmer vôbec na ulici, nemáme ho v škole či vonku, stále existuje v
undergrounde, v svojej samotnej podstate a kráse surovosti, odporu a samostatnosti. Vy, konzumenti, Punks Not Dead !

Klára Ciesariková

Lucia Papučíková

Lea Psocíková

Halloween je pomenovanie pre
predvečer významného sviatku
Samhain, ktorý oslavovalo keltské
obyvateľstvo Britských ostrovov.
Zostal významným sviatkom aj po
prieniku kresťanstva na toto
územie. Duchovenstvo malo
záujem, aby sa pôvodne
pohanský sviatok, kde sa slávili
rôzne sily, ktoré mali počas tohto
sviatku možnosť pôsobiť vo svete
ľudí zmenil na oslavu sviatku
Všetkých svätých – kde by sa
oslavovali všetci známi aj neznámi
svätci kresťanskej cirkvi. Pôvodne
časť zvykov spojených
so sviatkom Samhain
prežívala, začala však
nadobúdať svetský charakter.
Takéto oslavy sa odohrávali v
Írsku, Škótsku a severnom
Anglicku.

Tereza Eva Benčaťová

A month-long art challenge Inktober is popular
among artists around the world and was created
by Jake Parker in 2009. His intention was to develop
positive drawing habits with ink. People can share
their art on social media. You don‘t need to be
a professional artist to participate.

Filip Krajčech
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Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline Vás pozýva
na Deň otvorených dverí. Budete môcť nazrieť na bežný deň
žiakov a učiteľov našej školy. Budete svedkami všetkých
kúziel a čarov, ktoré stoja za našimi úspechmi. Uskutoční
sa dňa 04.11.2021 v priestoroch školy a všetci sú vítaní. Kto
sa nemôže zúčastniť osobne, bude mu umožnená virtuálna
prehliadka. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

