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Název práce   Mixtape spojka

Mixtape spojka je součástí otevřené platformy Post Office Posse (POP), kterou Radim charakterizuje 
jako „moment, kdy lidi přestanou pracovat v kanclu.“ POP se věnuje projektům napříč obory jako jsou 
hudba, sport, text nebo organizace prostoru. Hlavní metodou práce POPu jsou akce, komunikace 
a spolupráce. Prvním z projektů POPu je mixtape spojka – hledání možností jak prezentovat hudbu 
mimo klubové prostředí.

Zásadním momentem mixtape sessions je, kromě netradičních prostředí, koncentrace na poslech 
hudby. Ta je předpřipravená a má vymezený čas. Mixtape spojka se nesnaží tzv. „dělat večírek“, tím se 
odlišuje od klubového rozptýlení. Každá z dosavadních tří akcí proběhla na odlišném místě, což přines-
lo různé produkční, technické i ekonomické nároky. Je mi sympatické, že pátrání po neobjevených 
lokalitách probíhá v rámci Brna a logicky tak do akcí zapojuje místní komunitu.

Ve výčtu svých vizuálních ispiračních zdrojů Radim uvádí např. projekci Lizzie Fitch & Ryan Trecartin 
z Berlínského Bienále 2016, brněnské Divadlo D’Epog, blog designéra Erica Hu nebo raperskou street 
estetiku. Projekty, které jsou autentické a výrazné. Takovou sílu bych čekal také od mixtape spojky. 
Stávající DIY xerox vizuál s bitmapovými filtry a jednoduchou Helveticou by šlo určitě posouvat dál. 
Nebo jinak. Dalo by se říci, že mixtape spojka nemá žádný vizuál a utváří ho jen dokumentace akcí? 
Pak fotomateriál z jednotlivých sessions je tím vizuálně nejsilnějším prvkem projektu. Prostor vidím 
také ve zdokonalení videí, která by mohla mít lepší audio kvalitu, na které si přece mixtape spojka 
zakládá.

Na Radimově bakalářské práci oceňuji originální přístup k výběru tématu. Považuji za zásadní,  
že neustále zkoumá a prověřuje limity vlastní iniciativy. Ať mixtape spojka jede dál. Skrr skrr.

Otázky
Máš plán jak projekt propagovat dál, aby se dostal k více posluchačům? 
Je pro tebe návštěvnost akce důležitá?

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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