


Když se díváte na druhou stranu 
tohohle plakátu, máte pocit, že by 
se ty titulky měly složit v nějaký 
smysluplný obrazec, něco jako 
hlavu Boba Marleyho. Bob tam není, 
ale vzorec ano. Je to rock’n’roll. Ty 
časopisy ho brnkají na elektrický 
ohradník mezi středním a spodním 
proudem, mezi žánry, mezi světy. 
Spojují, zprostředkovávají, nabourá-
vají očekávání. Některé reprezentují 
segmenty, jiné je zakládaly, většina 
je přesahuje. Všechny se o něco 
snažily, některé se nebály a většina 
z nich kradla. Všechny měly vizi na 
prvním místě a často šlo o to, dát 
se dohromady a něco spolu dělat 
a posílat to ven, ať se hlavně něco 
děje! Některé jsou i krásné a některé 
chytré a okouzlující a tak, ale o to 
nejde, jde o to, jestli popřou předpo-
klad. Milujeme je všechny.

Blok 
design realita styl 

Praha 2001–2006

Opět pod vedením Jiřího Macka vznikl na 
troskách Dotyku rozverný obrázkový magazín 
s podtitulem Design/Realita/Styl, výjimečný 
především důrazem na fotografii. Postupně 
se ale realita z obsahu vytrácela a ztěžka 
dopadala na redakci. V roce 2004 s popovým 
designem Babety Ondrové odešla z Bloku mla-
dickost a skoro veškerá informační hodnota. 
V reakci na byznysmenskou razanci, se kterou 
si místo na trhu snobských časopisů o orna-
mentálních klišé současného designu, módy 
a architektury přivlastnil vizuální bulvár Dolce 
Vita*, Blok šokem dospívá a rozvolňuje se do 
lyrického melodramatu sebeuspokojených 
obrazů, vždy ovšem spojených do harmo-
nického celku hodného obdivu. Grafička 
Martina Černá pracuje s materiálem smetánky 
českých fotografů, designérů a návrhářů 
a stříhá z nich křídový ekvivalent klipu popové 
písničkářky. V roce 2006 Blok bohužel zahučel 
v dalších aktivitách vydavatele (Designblok, 
Czech Grand Design). 

Era 21 
O architektuře víc! 

Brno 2001–

Duchem mladý časopis „založený na hloub-
kovém a uceleném zpracování aktuálních 
architektonických témat v jejich širším 
interdisciplinárním kontextu (etika archi-
tektury, architektonické vzdělávání, obraz 
architektury, vertikální město, inteligentní 
architektura, olympijská architektura atd.) 
a se zvláštním zaměřením na středoevropskou 
scénu.“ Pro architektonický časopis nezvyklá 
snaživost obálek (studio pixl-e) pokračuje 
i uvnitř čtvrtletníku – v čísle o grafickém 
designu v architektuře si např. stránky o svých 
budovách upravovali patřiční designéři.

Navigator 
Magazine for free

Praha 1998–2005

Kultivovaný programový měsíčník svou dobu 
překvapil poměrem velikosti a kvality textů, 
zpracování i papíru. Designéři Jakub Kaše 
a Marek Pistora v prvních číslech ovládli 
miniaturní formát diktovaný rozměrem stojanů 
distributora reklamních pohledů a redakce 
zpočátku souzněla s tehdejší tanečně-elektro-
nickou pražskou scénou. Nadto byl, i v úpadku 
pod jménem NVG Weekly, zadarmo.

Pozor 
News from around the bloc

Praha 1996

Raný a vydařený pokus skupiny Američanů 
vytvořit velkorysý měsíčník, který by spojoval 
vizuálně výrazný magazín na křídě s kvalitní 

„nevládkovou“ žurnalistikou ze všech koutů 
východní Evropy. Fotografie, literatura, 
sociální problémy i svérázná snaha o módu 
se v angličtině a aktuálním designu postupně 
Simona Graye, Tony Oleksewitze, studia 
Mowshe a Filipa Blažka a pod dodnes záhad-
nými obálkami distribuovaly ve všech státech 
Visegrádu, v nákladu 13 tisíc kusů. Pozor zašel 
po dvanácti číslech, dřív než dosáhl distribuce 
na Západě a stanoveného nákladu 50 tisíc.

Scene Report
Ústí nad Labem 1990–1994

Z obálky prvního čísla hudebního měsíčníku, 
který vyšel ze samizdatu a významem přesáhl 
region i žánr, na nás hledí reklama na turné 
zapomenuté skupiny Razzia a rovnou i jeho 
odvolání a k tomu rubrika Do příštího čísla 
připravujeme. Polistopadová – ještě ana-
logová – doba byla plná revolučních řešení 
a překotných budoucností, které se ne vždy 
plnily. V časopise se nabízela výměna desek 
či nahrání alb na kazetu, ale důležitější byla 
výměna názorů a vyjednávání dobových 
pozic – jedním dechem se chválí hippies, punk, 
Neue Deutsche Welle a Orlík a hořekuje se, že 
novovlnná naděje Sting se nechal infikovat 
levičáckou demagogií a dovedlo ho to „až 
k veřejné podpoře terorismu pořádáním kon-
certů na podporu masového vraha a teroristy 
Mandely“ a vůbec koncertů je málo a nikdo 
nám nezřizuje kluby... Mezi profily hlavně 
severočeských skupin, „články zabývajícími 
se ekologií, vegetariánstvím“ a „politicko- 
ekonomickými statěmi“, svítí z němčiny přelo-
žený rozhovor s losangeleskými punkerkami 
L7 nebo seriál o anglickém labelu Pod křídly 
Four Ej Dý.

Think 
Music art fashion subcultures

Praha 1996–2008

Krom dlouhověkosti, nezvyklé u neustále se 
přelévající expatské komunity, vystupoval 
Think z řady publikací postavených na 
modelu amerických městských kulturních 
přehledů, dvěma věcmi – humorem hodným 
zinu a ďábelskou oranžovou, která doplňo-
vala černobílý vnitřek časopisu. Záběr na 
pražskou klubovou kulturu, od výběrových 
secondhandů s vinyly na sebe i na gramo-
fony po Curtise Jonese, jenž z klubu nikdy 
neodcházel, a klukoviny Kaliforňanů Keitha 
Kirchnera a Jeffree Beneta se stavěly do 
vědomé opozice vůči literární suchopárnosti 
pražských anglických médií. Díky otevřenosti 
a všudypřítomnosti časopisu „always zdarma“ 
brzo ovlivňoval i místní. V měsíčníku se 
objevovalo víc a víc češtiny, což vyvrcholilo 
dvěma českými mutacemi, tlustými, křídovými, 
neúspěšnými. Necelý rok potom, co v roce 
2002 po čísle 56 Benet přenesl sebe i Think 
do Singapuru, v Praze začala vycházet malá, 
křídová, dvojjazyčná verze Think Again, 
navazující ale spíš na Navigator.

Živel 
Overground against monoculture

Praha 1995– 

Kyberpunkový pohrobek Vokna otevřenou 
láskou k romantismu, popu a v roce 1995 ještě 
revolučním technologiím okamžitě rozdráždil 
ty intelektuály, pro něž byla doposud jediným 
hodnověrným médiem kniha. Velkou měrou se 
na tom podílel černobílý design Kláry Kvízové 
(později Petra Krejzka, Marka Pistory, Radima 
Peška a dalších) inspirovaný špínou časopisu 
Ray Gun a vůbec děním v USA a Británii. Po 
období „českého The Face“, které přineslo 
také první CD přílohu v ČR a odpovídající pře-
svědčení přelomu tisíciletí, že styl je kontra-
kulturní, se občasník nedávno vrátil k hutnosti 
Vokna. Oddanost popu, sci-fi a pokřikování 
menšinových názorů na nahého císaře zůstala. 
Vedle konfliktu jedince se společností je pro 
Živel klíčový termín overground – postmoderní 
aktualizace východisek undergroundu, „kterej 
ve svý zalezlosti nebyl schopen přijmout ultra-
popový rysy monokultury. Prostě crossover, 
vysoký a nízký. O to se přece v Živlu snažíme... 
Nevymezovat se. Pouze overgroundem,“ říká 
šéfredaktor Morten.

Bbarák 
Hip hop magazin

Praha 2001–

Bbarák začínal jako barevný fanzin Davida 
Affro Maryška v době, kdy spojení hip hop 
v Čechách asociovalo spíš dětský pořad 
v kvalitě ČT studio Brno. Zákonitě s tím šlo 
hodně fanouškovství a osvětového vysvět-
lování – Bbarák většinou postrádá siláctví 
pozdějšího českého hip hopu a ke scéně se 
staví spíš kultivačně než konfrontačně. Místo 
exkluzivity a poměřování si penisů vyznává 
všeobjímající přístup, který se nevyhýbá 
největším zahraničním hvězdám ani domácím 
snaživcům. Jedním z jeho největších přínosů 
je ale raná konzervace jazyka české urban 
kultury, nejdynamičtější a nejzajímavější 
oblasti současné češtiny. 

Dotyk 
Kulturní rallye

Praha 1994–2000

Původní „Dotyk umění a byznysu“ akceleruje 
v roce 1998 na kulturní rallye: sedmdesátkové 
retro, obliny, barevné kožešiny, lávové lampy 
a lyžařské bundy, krasomilství, pastely, 
fotografie, ironie a rekreační drogy. Poezie 
elektronické městské kultury, symptom 
pražského klubového a kavárenského života 
konce milénia, kdy styl a nevinné vizuální 
snobství byly ještě revoltou proti šedi. Šeptej 
mezi časopisy a hravý podstavec pozdějšího 
Bloku, úzce propojený s televizním pořadem 
Paskvil.

Mašurkovské podzemné 
Časopis o podhoubí podzemí 

Přerov a Troubky nad Bečvou 1984–2003

Časopis nejen o konopí, Časopis z masa 
a krve, či spíš z papíru, mouky a vody, Časopis 
pro děti nad třicet… „Zhulený Vokno“ je 
podtitul, který „Časopis pokaždé s jiným 
podtitulem“ nikdy neměl, ale který by seděl 
na většinu z šestadvaceti obálek. Kultovní 
rockový samizdat pojmenovaný podle 
textu Plastic People of the Universe vznikal 
v 80. letech v domácnosti Pavla Komínka, 
člena skupiny Stará dobrá ruční práce. Vrchol 
ale Mašurky prožily až po listopadu – v roce 
1990 vycházely zdarma v nákladu 70 kusů, 
a přestože většinu času odolávaly legalizaci, 
po cestě mezi několika vydavateli (Artforum 
Tovačov, Black Point, Votobia, sám Komínek) 
tiskly i 1500 kusů. Zinová rozjívenost, vtip 
a koncentrace na domácí i zahraniční under-
ground (číslu 17 dominuje hulení, sáhodlouhé 
překlady z Melody Makeru a The Face, 
Henry Rollins, W. S. Burroughs a nazí muži – 
Vyžvejklá bambule a I. M. Jirous) plynule 
vyústily v oslavu pestrých možností využití 
konopí.

POST 
Měsíčník obrazové vlny 

Praha 1988–1992

Časopis, který seděl u jednoho stolu s The 
Face, bez výmluv a přimhouřených očí. Na 
plátek studentů fotografie pod vedením 
světově uznávané teoretičky Anny Fárové 
navázal plnokrevný, seriózně popkulturní 
titul s dozvuky undergroundu, jehož obálky 
fotili Nick Knight nebo Stéphane Sednaoui. 
Vedle designu tehdejšího artdirektora The 
Face Cornela Windlina a Nevilla Brodyho se 
producírovali Jürgen Teller, Tony Ducháček 
a Petruška Šustrová a Karl Popper měl fotku 
vedle reklam na džíny, Apple, Yohji Yamamota 
a módy OD Kotva. (Oblečený) Magor Jirous 
postává u (svlečené) Madonny (z knihy Sex), 
oba zabalení tehdy módní esoterikou (dřív 
zakázanou stejně jako erotika, pop a Jirous). 
POST taky ukázal limity porevolučnímu 
optimismu – tvůrci neodhadli náklad třetího 
čísla, jeden skočil do světlíku, druhý skončil 
v ústavu. Republika nebyla na 80 tisíc 
českých Faceů připravená, a nikdy se na ně 
nepřipravila.

Rock 88 
Hudební magazín pro rock 

Jihlava 1988–1991

„Mramor nepatří k nejtvrdším skalám a ani 
stejnojmenná pelhřimovská kapela si 
v širokém toku rockových stylů nevybrala 
zrovna tu drtivě těžkotonážní proudnici, nýbrž 
zacílila spíše směrem na rychlý melodický 
projev z rodu těch metalových…“ Jen několika- 
stránkový (maga)zine s neodolatelně krysta-
lickou poetikou vizuálu i textu začal rockovou 
revoluci už o rok dřív.

Těžkoříct 
Pokoutní časopis pro literaturu, kulturu, život 
v kostelní lavici a věci okolo 

Olomouc 2004–2008 

„Najednou koukám: budeme dělat časopis. 
‚Ale, Jakube, nikdo nečte, studenti nečtou, 
čtou čím dál míň, je to hrozný, hrozný,‘ tak mi 
pravila paní Foretová ze Studentcentra. Tak 
jo. Jsem naivní, nedám se zlomit,“ začíná 
první editorial. Studentská rozvernost, někdy 
únavná, většinou vynalézavá (oslovování 
čtenáře v tiráži, opisy, tlachání a intelektuál- 
ština vs. volně asociované poznámky pod 
čarou odkazující na dílo s tušenou souvislostí, 
nabízený soundtrack čísla) se na stránkách 
katolického občasníku pro „bídnou kostelní 
lampičku“ rukou artdirectora a vydavatele 
Jakuba Kovaříka mění ve zkoušku, jak lze 
naložit se samotným médiem časopisu. 
Testuje a nastavuje formát, samolepkami, 
pohledy, přebaly, druhy papíru, vloženými 
stránkami, prostorem i texty. Talent a kvalita 
skrývající fakt, že krom ořezu vyráběla 
redakce časopis ručně v jedné místnosti, staví 
celý podnik do gesce vatikánské kongregace 
pro zázraky. Obsah se soustředí na literaturu 
a poezii (najde se i text Kýč a náboženské 
umění), i ten ale přesahuje hranice regionu 
i žánru.

Zlatý řez 
Časopis pro krásu v architektuře a umění

Praha 1992–

Hledisko Zlatého řezu se na rozdíl od většiny 
ostatních časem zostřovalo – v sedmém čísle 
odříznul umění a vedle téměř neměnného 
loga zůstal podnázev Architektura. Česko-
anglický občasník ale nesměřuje až tak 
k technické stránce ani architektonickému 
pornu efektních obrazů staveb, ale k jejich 
přesahům remixovaným vždy do nové podoby 
časopisu. Už nulté číslo v květnu 1992 začíná 
charakteristickou dvojstranou vizuálního intra, 
symbolickým úvodním propadlištěm zachova-
ným i v současném č. 32. U mixéru v řadě za 
sebou stáli Tomáš Machek, Petr Babák a na 
jedno kolo i Radim Peško.

Bassline
Českomoravské taneční noviny

Pardubice a Praha 1999–2005

Fanzin, kterému bylo dovoleno vzniknout na 
okraji taneční subkultury potom, co XMAG, 
s nímž byl v různých dobách různě personálně 
propojen, ovládl její střed (Českomoravské 
techno noviny, 1999), se postupně dostal do 
pozice jeho konkurence (Českomoravské 
taneční noviny, 2002) a zpět na periferii (pod 
jménem BE – Koktejl elektronické kultury). 
První – ale i ta další – čísla ovládá neředěná 
touha komunikovat, jakkoli, o všem, co se týká 
techna, především v regionech – od přehledu 
akcí a profilů hvězd po seriál Učím se mixovat. 
Nutkavou potřebu měl především šéfredaktor 
a vydavatel, promotér Aleš Bleha.

Divus
Praha 1995–1996

„Toto velkoformátové tištěné médium v sobě 
spojuje alternativu, exkluzivitu, umění 
i okrajovou tvorbu, nevkus, tápání i styl…“ 
uvádějí původci. Projekt „časopisu, který 
nikdo nepotřebuje“ jako výstavního prostoru 
spojoval v luxusní úpravě aukčního katalogu 
pod taktovkou fotografky a zde artdirektorky 
Markéty Othové a „zvláštního“ vydavatele 
Ivana Mečla umělecká portfolia „nových, málo 
známých i zcela neznámých autorů“ s citáty, 
texty a někdy i celou divadelní hrou (Hnojiště 
u cesty). Cit pro bizarnost a absurditu, k nimž 
dodnes patří i neperiodické aktivity Zvláštního 
nakladatelství pro umění a kulturu Divus 
provívá všemi třemi monumentálními čísly, 
která nakonec dala vzniknout podobně nala-
děnému, ale mnohem informačnějšímu Umělci. 
Ivan Mečl, klíčová osobnost obou, pózuje 
nahý před Škodou 120 na dvojstraně v čísle 2. 
Z něj také pochází tento citát: „Omlouváme se 
profesionálům.“ 

Lázeňský host
Praha 1977–

„Zadání časopisu bylo vždy neliterární. 
Tradiční je forma deníkových záznamů a pra-
videlnost opakování daných témat. Lázeňský 
host je jedním z nejstarších samizdatů 
(patrně jediný dosud vycházející). Založen byl 
v 70. letech osobami vyhledávajícími zaměst-
nání přinášející samotu,“ definují se tvůrci 
na webu. Většinu obsahu Lázeňského hosta 
vskutku tvoří řeholní deníky obskurního řádu 
Regula Pragensis, mimo bratrstvo téměř neči-
telné, a to i v případě, kdy současný designér 
Jan Čumlivski nepoužije frakturu. Hlavním 
principem řádu je ale hra, a tak obsahem 
může být třeba i rakousko-uherská kuchařka 
vybraná z krásné literatury. Lázeňský host 
vychází na kolonádu v číslovaném nákladu 
300 výtisků zhruba dvakrát do roka.

Point 
Hudba kultura společnost

Praha 1992

Převážně hudební časopis pro posluchače 
pražského Rádia 1 přežil jen jeden report 
z Readingu 92, jeden plakát Prouza a dvě 
tenká čísla. V tiráži už ale najdeme titul 

„počítačový grafik“.

Revolver Revue 
Časopis kulturní sebeobrany

Praha 1985–

Fenomenální literárně-kulturní čtvrtletník 
nejmladší generace undergroundu, v letech 
1994–2005 rozšířený na objemnou dvouhlavou 
saň svou Kritickou přílohou, je také jedním 
z mála neoborových časopisů, jež se sou-
stavně věnují i grafickému designu. Původní 

„snaha, aby to nebyly šedivý samizdatový 
stránky nějak sešitý, ale aby to mělo vlastní 
tvář, aby to nějak vypadalo“ (Jáchym Topol), 
od počátku v režii malíře Viktora Karlíka, 
rychle dává najevo spokojenost se setrváním 
ve vlastním estetickém okruhu, příznačnou 
i pro názorově vyhraněné texty české huma-
nistické elity (dříve včetně Václava Havla). 

„Časopis přinášel příspěvky, které se snažily 
udržovat historickou paměť především ve 
vztahu k nejbližší, poválečné minulosti – varo-
valy před nebezpečím bagatelizace mravních 
deliktů normalizačního období, před povrch-
ností a z ní vyplývající lživostí mediálního, 
především televizního obrazu světa, před 
komercionalizací české kultury a tíhnutím její 
části k selankovité kýčovitosti na jedné straně 
a ke xenofobii a sebemytizaci na straně druhé,“ 
popisuje KP RR Slovník české literatury. Od 
roku 1993 časopis řídí Terezie Pokorná.

Terorist
Praha 1996–2002

Terorist začínal jako třicetistránkový xeroxový 
fanzin, navazující na ziny Da & nebo Paint 
Nuts a po třech číslech se rozvinul do podoby, 
za kterou by i za deset let jeho příbuzní rádi 
myli vlaky. Dales: „Mojí vizí byl dvojjazyčnej 
magazín, kterým český graffiti vstoupí na 
světovou scénu. Od začátku mi bylo jasný, 
že s nějakým provinčním plátkem takový 
pozice nedosáhnu.“ Dales řešil produkci 
a Vladimir 518, vlastní bratr, obsah. Krom jeho 
rukopisu (jednotná výtvarná vize, architektura 
a urbanistický kontext graffiti), se na časopise 
podepsala i doba (zůstává na ulici, daleko 
od galerií). „Bior třeba napsal takovej text 
o fetování graffiti. O propadu do tý věci tak, až 
se z tebe stane sociální troska, která nemyslí 
na na nic jinýho než na graffiti. O závislosti. 
Všichni jsme to tak cejtili, a proto padaly slova 
jako láska, teror nebo čistota.“ To vše + pevné 
subkulturní vazby mu umožnily prodat po pěti 
tisících kusů posledních dvou čísel; pět set 
v Česku, zbytek v síti od Japonska po JAR.

Yazzyk 
Mostly writing from Eastern Europe

Praha 1992–1995

„Přílivová vlna transatlantického DIY chic 
spojená s česky nízkými náklady na tisk 
a mýty obklopujícími klasické expatské 
literární časopisy jako Paris Review George 
Plimptona zajišťovala houfný výskyt,“ píše 
o anglických literárních časopisech Alex 
Zaitchik. Yazzyk byl prvním takovým. Čtvrt-
letník v artdirekci Veroniky Bromové předsta-
vující českou literaturu anglicky mluvícímu 
publiku se na stáncích ve skutečnosti objevo-
val zhruba jednou ročně.

B East 
Fashion – Culture – Attitude for the  
New Europe 

Praha a další 2006– 

Cíl, na který mířil už Pozor – anglicky psaný 
titul pro východní Evropu – B East vypulí-
roval a přehodil přes něj kabát stylovějšího 
průvodce po městech a jejich kreativních 
průmyslech. Vzhledem k širokému záběru 
vyžaduje hodně hledání – vydavatel hledá 
tvůrce, tvůrci hledají sebe, čtenáři distribuční 
místa – a vedle sérií západních fotografů 
a neustálé fascinace stále ještě dostupným 
východoevropským sexem kvetou texty jako 
DJing in the DDR nebo Scoring Xanax In East 
Moscow. Nepravidelný čtvrtletník vydává 
a vede Ind Vijai Maheshwari se sídlem v Kyjevě 
a většinu času v Praze upravuje Martin 
Svoboda. Experimenty, které najdete v jeho 
nedisciplinovaném designu, přesahují vlastní 
formát – třeba interview ve formě komiksu.

Deleatur 
Časopis pro pěknou úpravu

Praha 1997–2003

Skupina bezmála všech předních českých gra-
fických designérů a teoretiků dnešní střední 
generace založila pěkný časopis pro pěknou 
úpravu. Už po prvním čísle ale byli vedle např. 
rozhovoru s Rickem Poynorem nuceni psát 
o sobě navzájem a v sedmém čísle, které 
nikdy nevyšlo, by pravděpodobně z nedo-
statku prací, které by stálo za to vypíchnout, 
musel být představen sám Deleatur – a to 
vypovídá o stavu oboru a naivitě, nikoli 
samožerství, redakčního kruhu. Se šesti čísly 
během šesti let plnil Deleatur spíš funkci 
konzervační a funkci krásného předmětu než 
živého média. 

Labyrint revue 
Časopis pro kulturu 

Praha 1991–

Novinový dvoulist pro podnikání v kultuře 
nakynul na dvousetstránkový tematický 
špalíček s důrazem na ukázky z knižní 
budoucnosti, který se nebojí nejen portfolií 
nejmladšího výtvarného umění, komiksu 
nebo designu, textů význačných teoretiků, 
publicistů a literátů z česka i v překladech, ale 
hlavně hesla, že čtení je sexy. O to zajímavější, 
že za vydáváním, redakcí i úpravou stojí celou 
dobu jen jeden člověk. Joachim Dvořák (od 
roku 1997 s redakční pomocí teoretika Karla 
Císaře) ztratil ambici vycházet měsíčně už 
po pár číslech, momentálně Labyrint vychází 
jednou za rok v tematicky vázaných číslech.

Paper 
Free graffiti magazine about names

Praha 2006–2008

Paper posouvá žánr časopisu do jiné polohy – 
komunikuje výhradně mřížkou černobílých 
fotografií tagů a throw-ups z ulic celé Evropy. 
A5, 36 stran, zdarma. 

Redway 
Celostátní školní časopis 

Praha 2008–

Zdravé srdce a životní styl, které má Redway 
od České kardiologické společnosti za úkol 
propagovat mezi teenagery, pojala šéfredak-
torka Martina Overstreet široce. Zapojením 
představitelů nezávislé kultury i respek-
tovaných novinářů, ilustrátorů a fotografů 
a názorovou a tematickou otevřeností, která 
pojme články o freakonomics, teorii konzumu 
i pornografii, vzniká kolem zdravotnického 
jádra projekt přezdívaný „výchova k alter-
nativní kultuře“, „indie ABC“ nebo „Živel 
Grrrl!“. Vizuální podobu měsíčníku určují 
Pasta a Martin Svoboda (před ním Martin 
Fischer) a mladí výtvarníci, kterým vždy patří 
obálka a hlavní téma čísla. Prevence (sociální) 
patologie putuje zdarma na střední a základní 
školy.

Taneční zóna 
Revue současného tance

Praha 1997–

Taneční zóna (prvních pár čísel jako Taneční 
sezóna) zaujme dvěma věcmi – jak se na 
vizuálně vděčném tématu vystřídali designéři 
a jak osvíceně přistupují k tanci tvůrci. Grafici 
Daniel Bergmann, Filip Blažek, Radek Sidun 
a Babeta Ondrová vedli čtvrtletník plný nahoty 
a expresívnosti od formátu A3 s designem 

„Raut v CorelDraw“ a první dírou v obálce v ČR 
(1/2000) přes kroužkovou vazbu (!) k současné 
standardní časopisecké podobě. I to je důkaz, 
že (skoro výhradně ženská) redakce včetně 
režisérky a přední propagátorky současného 
tance Niny Vangeli vidí svůj obor v širším 
sociálně-filozofickém kontextu, který zaujme 
i netančící – čísla zkoumají Tanec a těhoten-
ství, Tanec a gender nebo Tanec a animalitu. 
V čísle Tanec a smrt oddělují dvojstránky 
hřbitovů vinylové oblečky, nacismus 
a Michaela Jacksona.

XMAG 
We are electronic 

Pardubice a Praha 1996–2008

V předinternetovém temnu informační fanzin 
Aleše Blehy pro mimopražskou party kulturu, 
a po roce 2000 díky souběžnému boomu 
taneční kultury a CD příloh taky nejprodáva-
nější hudební časopis v Česku – prodělal víc 
změn identity než Madonna a víc přetiskování 
vizitek než Prince: Trip2House, Trip, Tripmag, 
XMAG. V čísle 50/2002 Tomáš Zilvar, vydava-
tel: „V Loděnicích se rozbil kompletovací stroj, 
a tak celá redakce musela přidávat k časopisu 
třicet osm tisíc cédéček v kanceláři. Cédéčka 
stála všude ve sloupcích od podlahy až ke 
stropu a práce zabrala čtyři dny nonstop.“ 
V momentě, kdy se telefonní seznam DJů 
i drogové Bravo mění na rozhraní nové 
generace lidí žijících evropské kluby stejně 
samozřejmě jako grafický design, nezávislé 
módní značky, technologie a web a obálku 
devadesátého devátého čísla připravují 
londýnští Tomato, časopis zaniká. Jeho lidé 
následně zakládají Vice Czechoslovakia.

Analogon 
Surrealismus – psychoanalýza – antropologie – 
příčné vědy 

Praha 1969–

„Ohlašovanou čtvrtletní periodicitu redakce 
nikdy nedodržela,“ konstatuje Slovník české 
literatury – druhé číslo Analogonu vyšlo 
21 let po tom prvním! „Analogon se hlásí 
k pojetí surrealismu jako filozofického názoru 
zaměřeného k všestrannému průzkumu funkcí 
a možností lidské imaginace („konkrétní 
iracionality“). Klade důraz na sepětí mezi 
vědou a uměním, spolu s ukázkami slovesné 
a výtvarné tvorby otiskuje psychoanalytické 
a antropologické sondy i příspěvky o otázkách 
etiky, estetiky, komunikace nebo civilizačního 
rozvoje. Zdůrazňuje fakt duchovní krize 
moderní společnosti a proti neokonzerva-
tivnímu a postmodernistickému odvržení 
avantgardních východisek staví potřebu jejich 
kritického přehodnocení,“ pokračuje. Už 
témata čísel dokazují, že surra pořád dokáže 
zajít o krok dál: Tvorba jako rozvinutí protestu; 
Podvraty; Svatokrádež; Portrét nepřítele; Lež, 
demagogie, manipulace; Nonsens, absurdita – 
blbost, banalita; Strašlivý přírodopis; Smrt. 
Obrazová příloha čísla o násilí představivosti 
moc prostoru nedává, na rozdíl od rozhovorů 
s Habermasem či Derridou. Předsedou 
redakční rady je Jan Švankmajer.

Clique 
Graffiti magazine from Praha

Praha 2007–

Graffiti topografii míst, kde byla redakce 
na dovolené, doplňují rozhovory s klasiky 
z domova i ze zahraničí, texty o knihách 
a expanzi do galerijního umění. Česko-ang-
licky psaný časopis bez upejpání odpovídá od 
čtvrtého čísla svou velikostí významu vydava-
tele, šéfredaktora, art directora a výjimečně 
i námětu interview – předního představitele 
a propagátora graffiti a street artu Pasty. 
S texty pomáhá Martina Overstreet.

Komfort Mag
Zlín 2008–

Tým zakončující časopis Hype připravil býva-
lému šéfredaktorovi, který se odstěhoval do 
New Yorku, překvapení – nulté číslo Komfort 
Magu. Po tápavém začátku art zinu se našel 
v konceptu časopisu jako mladé mezinárodní 
expozice, „malé papírové galerie pro lidi, 
jejichž běžné výstavy nemívají katalogy“. 

„Komfort Mag je nekomerční projekt – své- 
i vzájemně pomocný. A považujeme to za 
důležitý fakt, protože tím pádem nejsme 
podřízeni nějakému rozmarnému vydavateli 
nebo inzerentovi. Záměrem Komfortu je 
programově převrátit zažitou nudně literární 
a obrozeneckou představu sborníku nebo 
časopisu, proto se ze 70 % věnujeme obrazu, 
ilustraci nebo fotografii. Slovem to nejde 
popsat,“ píší.

Pandora 
Literárně-kulturní revue 

Ústí nad Labem 1998–

Pandora důvěřuje žánrové šabloně literární 
revue (básně, ukázky, teorie, interview, 
obrazová příloha a žvanivost studentů 
bohemistiky), ale číslo o lásce třeba obsahuje 
rozhovor s viceprezidentkou nakladatelství 
Harlequin a cibuláková umyvadla pro hodinové 
hotely na E55 Radky Müllerové. Od vstupu 
grafika Jiřího Hanka je Pandora navíc vizuálně, 
vazebně i papírově decentní. Šestina z tří set 
kusů mívá přílohu, číslo 12 bublinkovou fólii. 

„Třináctka o tichu měla být utěsněna platy na 
vejce; kvůli České poště („to byste to museli 
poslat jako balík!“) se od nápadu ustoupilo. 
Obálka každého výtisku čísla o experimentu 
byla originálně protržena,“ píše šéfredaktorka 
Kateřina Tošková. „Mám snad někomu líčit, 
kde sehnat deset metrů bublinkové fólie? 
Anebo vyprávět, jak knihovny vracejí povinný 
výtisk s originální dírou v obálce s tím, že je 
poškozena? Mám podávat návod na to, jak se 
dozvonit na Bělu Kolářovou? Mám někomu 
prozrazovat, kdo odpovídá na maily adre-
sované na vaclav.havel@volny.cz nebo kde 
sehnat nevydanou tvorbu Ladislava Nováka 
či Jana Zábrany?“ pokračuje za všechny, kdo 
kdy dělali časopis. 

Raut 
Společenský večer vybrané společnosti

Praha 1992–1995

Vedle POSTu další časopis zcela bez východ-
ního mindráku. Rozmáchlé gesto, které ve 
velikosti stále nikdo nepřekonal a které všem, 
včetně nás, působí problémy dodnes. Raut 
se nikam nevejde, nejmíň do nějaké škatulky. 
Přesto dokázal být ve své nařvanosti rozjí-
mavý jak vážka nad hladinou. Vedle (skoro 
životních) portrétů umělců uměl postavit 
plemenného hřebce nebo nekonečně melan-
cholického myslivce. Jelikož šlo od počátku 
o projekt designéra (Aleše Najbrta, zároveň 
i šéfredaktora) a fotografa (Tona Stana), kteří 
si dokázali skvěle vyhovět, vydaných pět čísel 
je nebývale sourodých a nekompromisních. 
Výjimečná byla i redakce, v níž se podařilo 
spojit význačné postavy ze zdánlivě nesou-
rodých světů – spisovatele Jáchyma Topola 
a jeho překladatele Alexe Zuckera, architekta 
a herce Davida Vávru, šéfredaktora Vokna 
Blumfelda SM, výtvarníky Jaroslava Rónu 
a Michala Cihláře nebo publicistu Josef 
Rauvolfa. Do angličtiny překládal i pozdější 
anglický spisovatel Toby Litt. 

Tamto 
Alternativní kulturní revue

Brno 1994–

Časopis, který v roce 1994 nastoupil na 
brněnské teenagery heslem Měsíčník pro 
VÁS, vycházející jednou měsíčně, tj. dvanáct-
krát do roka!, podobně náročnou fotografií 
skupiny Lucie na obálce a počtením o Zdeňku 
Svěrákovi. Uvnitř se Vaňkovka fotografa 
Václava Jiráska celá vpila do nekvalitního 
papíru (v rubrice Tvor?Ba!) a Nikki Sudden tam 
vypadal jako Bolek Polívka. Středoškolský 
pokus o Filip pro -náctileté z rádia Hády 
nicméně za stejného vedení (šéfredaktor 
Marek Zouhar) časem dospěl k zaslouženému 
podnázvu Alternativní kulturní revue (s CD). 
Místo článků o Špilasu nastoupily titulky jako 
Apologetika šoustavého neobaroka a tématem 
bylo sci-fi, new age, Davidové Lynch a Cronen-
berg, divný sex, přírodní drogy, Lydia Lunch, 
Egon Bondy či Tricky – kdysi psali všichni 
o tom samém. Tamto jako „brněnský Živel“ do 
roku 2001 úspěšně pokračovalo v intelektuální 
tradici undergroundu, ale už jej živil hlad po 
západním indie-popu, nových technologiích 
a touha po vlastním písečku pro svoji generaci. 
Teď se po takřka desetiletí vrátilo.

Vokno 
Časopis kulturního okraje

Praha 1979–1995

Časopis pro druhou a jinou kulturu, Časopis 
pro živé i mrtvé, Zabíjení času a hledání 
prostoru… Nejvýznamnější kulturní samizdat, 

„jedinej, první časopis lihovym rozmnožova-
čem, ormigem šířenej“, s barevnými stránkami 
a fotografiemi, s magnetofonovou přílohou 
v roce 1986 a počítačem 1988, Vokno defino-
valo podobu alternativy i po revoluci a jeho 
pozici prototypu „jiného“ časopisu nic ne- 
ohrozilo. „Literatura tam sice byla zastoupená, 
ale právě tak to byl hudební časopis, právě 
tak to byl výtvarnej časopis a všechny další 
žánry nebo co to v umění vlastně je,“ popisuje 
František Čuňas Stárek, hlavní postava 
předrevolučního Vokna. Nick Cave – dandy 
80. let, Carl Jung, W. S. Burroughs, Witkin, 
graffiti, subkultury, reflexe undergroundu 
a rozhodný postoj, to vše se mohlo potkat jen 
v čím dál výraznější grafice Vokna (nejprve 
Luboše Drtiny a Ivo Janíka, v č. 23 se přidala 
Klára Kvízová, od č. 27 Petr Krejzek, T. Kopp, 
Luděk Kubík a další). Tendence k elektronické 
kultuře a psychedelii vyvrcholila po krachu 
Vokna v Živlu, který převzal technické zázemí, 
část týmu a velký díl étosu. Pokus šéfredak-
tora Blumfelda SM o Vokno 2000 v roce 1997 
vydal jen jedno číslo.

AARGH! 
Komiksový sborník

Brno 2000–

První platforma českého i sousedního alterna-
tivního komiksu začínala pod vedením Tomášů 
Prokůpka a Kučerovského jako černobílý sešit, 
který ale letem světem vydavatelů utěšeně 
tloustl a vybarvoval se. Odpověď jednoho 
ze šéfredaktorů na otázku „Jak funguje v sou-
časné době redakce?“ (komiks.cz) vyjadřuje 
to, co BigMag hledá. Prokůpek: „Pořád stejně – 
vedeme s Tomem po kavárnách a podobných 
zařízeních nekonečné debaty o tom, jak 
komiksy fungují, co je důležité a co není, co 
nás kterého na tom či onom autorovi baví.“

Cinepur 
Časopis pro moderní cinefily 

Praha 1991–

Původně čtvrtletník Cinemapur vycházel 
během 90. let výrazně nečtvrtletně, až od 
17. čísla z roku 2001 je Cinepur dvouměsíčník. 
Teoretický orgán FAMU, u nějž už jen titulky 
nikdy nezklamou (Když na samotě u lesa 
chčije a chčije krev – stopy zla v americké 
krajině), neopomene díky artdirekci Davida 
Fírka leckterá designová přehlídka. Použití 
první a poslední strany obálky pro jedinou 
černobílou fotografii vystřídalo po padesátém 
čísle v roce 2007 rozdělení časopisu na 
dva samostatné oddíly se dvěma vlastními 
titulkami v jednom sešitě.

Intelektuál 
Praha 2002–2005

„Na jaře 2002 majitel [nakladatelství Concordia 
Aleš Pech] navrhl možnost žurnálu, zpola 
nakladatelského, zpola otevřeného dalším 
věcem, tedy svým tématům, ba obsesím: sur-
realismu a erotice. Poskládali jsme první číslo, 
v němž se objevily jak ukázky z chystaných 
knih nakladatelství, tak třeba rozhovor s pře-
kladatelem Petrem Turkem na téma Cazottovy 
fantasmatické novely Zamilovaný ďábel 
nebo studie Vladimíra Novotného o erotismu 
v ruském písemnictví předminulého století. 
Než vyšla revue z tiskárny, Aleš Pech se zabil 
na motorce. Z piety i nadšení jsem žurnál vedl 
další tři roky: jako čtvrtletník, jako magazín 
specifického tematického oblouku a prosté 
grafiky, v němž svůj prostor dostávala 
současná česká poezie a próza, překladová 
literatura, kritika, rozhovory i výtvarné práce. 
Publikovali tu André Breton, Robert Desnos, 
Roman Erben, Paul Èluard, Jiří Gold, Alois 
Nožička, Bohumil Nuska, Otta Mizera, Kate-
řina Rudčenková, Jan Řezáč, Tristan Tzara aj.“ 
Radim Kopáč, Živel 29/2009.

Okolo
Praha 2009–

Časopis tak uklizený, že by mu šlo přezdí-
vat „Intimní nábytek“ nebo „Blok studentů 
UMPRUM“, je ovšem ve skutečnosti o něco 
radikálnější – bez blokovské sentimentality 
a vzdychání v celém (zatím jediném) čísle 
na „tichých“ fotografiích neukáže člověka, 
jen čistý (produktový) design a architekturu. 
Prázdnota, emoce a styl, to tuto generaci 
fascinuje. 

Prognosis
Czechoslovakia’s English Language 
Newspaper

Praha 1990–1995

Prognosis byl po roce 1989 prvním anglic-
kým periodikem ve střední Evropě. Ambice 
mladých Kaliforňanů (investice prý šly až 
od Olivera Stonea a Barbary Streisand) byly 
vysoké, výsledky se jim ale vždycky nevzda-
lovaly. Na novinovém papíře sloučili seriózní 
čtrnáctideník (nejdřív měsíčník, poslední rok 
týdeník) s kulturním přehledem a v redakci 
tehdejší výkvět anglicky mluvící Prahy. Časo-
pisu se dařilo tisknout kvalitní investigativní 
žurnalistiku, drzé sloupky, pozorně sledovat 
vše „od privatizace po prostituci“, a když 
přijel do Prahy v roce 1993 Allen Ginsberg, dal 
jim svoji novou báseň k otištění. Nekoncepč-
nost a ochota idealistické redakce jít proti 
komukoli včetně americké ambasády se ale 
neprojevily dobře na finanční bilanci a Progno-
sis po čtyřech letech bojů symbolicky podlehl 
vlastnímu odštěpku, konzervativnějšímu The 
Prague Post. „Yuppie sellouts!“ volali prý za 
ním.

Street 
Urban mag by boombap team 

Praha 2003–2007

Původní snaze vydavatele XMAGu vydělat 
na hip hopu jako dříve na taneční hudbě 
zabránila naprostá neschopnost tvůrčího 
týmu (vedle děsivých fotografií, tisku, papíru, 
puberťácké úpravy a textů a absurdního 
kalendářového formátu, hlavně lhostejnost 
k tématu samotnému) ruku v ruce s nástupem 
internetu a demografií – českých hiphoperů 
je prostě míň než party people. Když časopis 
zaštítila skupina kolem pražského obchodu 
Boombap, zachovala pouze název a začala 
číslovat od jedničky. Fanouškovství Bbaráku 
a lacinost původního Streetu nahradila 
machismem a obchodem, vlastnostmi bližšími 
jádru urban kultury. Street se, jako čtyři 
hiphopové elementy samy, stal vyznačením 
teritoria. Do něj patřila úprava Michala Škapy 
a Martina Svobody, kteří fotografie často 
měnili nebo rovnou nahrazovali ilustracemi 
(zvlášť v seriálu o světových režisérech, 
kde Svoboda spojuje portrét se svéráznou 
interpretací auteurova díla).

UNI 
Kulturní magazín 

Praha 1991–

Nezaměnitelný formát, náročnější texty, pro-
gramová nekomerčnost a alternativa, hlavně 
ta hudební, v tradičně českém máničkovském 
pojetí, zasazená do širokých souvislostí. Za 
skoro dvacet let, kterých Unijazz, občanské 
sdružení navazující na bývalou Jazzovou sekci, 
měsíčník vydává, se UNI stalo jejím synony-
mem. Původně rockový fanzin personálně 
navazující na samizdat Za 2 piva, od roku 1994 
otevřený i jazzu a etnické hudbě a dnes taky 
literatuře, umění, filmu nebo ekologii už přes 
200 čísel vyznává přístupnost i v redakční 
politice a ceně – vítá neznámé autory a stojí 
30 korun.

A-Kontra 
Zprávy alternativních aktivit

Praha 1991–

A-Kontra vyšla z „antiautoritářsky levicové, 
ekologistické, antimilitaristické a punkové 
opozice“ vůči režimu 80. let. Několikrát 
vystřídala čtvrtletní, měsíční i čtrnáctidenní 
periodicitu a jako jediný anarchistický 
časopis v bývalém Československu byla 
k mání i na stáncích. Ačkoli časopisem prošly 
myšlenky Noama Chomskyho, Colina Warda 
či subcomandanta Marcose, v poslední době 
se čtyřlistový měsíčník s profily na MySpace 
a Facebooku zaměřuje spíše na akci než teorii. 

„Inzerce: zakázaná,“ čteme v tiráži.

Carwash 
Don’t walk

Paříž-Praha 2006–

Originalita zatím dvou čísel Carwash spočívá 
ve dvou ohledech. V aplikaci principů 
malonákladových fashion/art magazínů 
na automobilismus – tedy předpokladu, že 
existuje dostatečně velká skupina milovníků 
aut, kteří hovoří anglicky nebo francouzsky 
a jejichž vkusu lahodí spíš styl, tedy koncepty, 
prostředí a retrokáry než kubatura. A potom 
v kombinaci francouzského vydavatele 
a generačně spojených českých fotografů 
(Jiří Thýn, Martin Chum) pod taktovkou 
francouzské artdirektorky žijící v Praze 
(Pauline Kerleroux).

Hype 
Hype je časopis

Praha 2002–2008

Hype mířil od začátku přímo na komoru 
britských lifestylových magazínů. Začínal 
průkopnicky rovnou v kabelkovém formátu, 
s Honzou Babkou, první DVD přílohou v Česku, 
bílou titulkou s vloženou tužkou a formátem 
100 + 1 zájemců o módní obrázky. S Petrem 
Bílkem jr. navázal coby spousta levných 
nezávislých filmů na DVD s přiloženým 
hezkým časopisem pro chytřejší šampóny. 
S živlovským michalem nanoru se zkroutil 
v Brooklynem inspirovaný Mladý hlasatel 
českých hipsterů a snahu dokázat, že i gene-
race MySpace potřebuje svou tiskovinu. A jako 
experiment s hostujícími šéfredaktory skončil. 
Za život toho zkusil opravdu hodně.

Nový prostor
Praha 1999–

Jediný český street paper charakterizuje po 
celou dobu vydávání (původně pod jménem 
Patron) ohýbání obligátního formátu kultur-
ního časopisu s důrazem na sociální proble-
matiku a menšinové názory. Vedle angažmá 
vážených publicistů, umělců a akademiků 
v něm prostor pro tvorbu sociálně vylouče-
ných prodejců v jednom období vykrystalizo-
val v experimenty s „parazitním“ časopisem 
v časopise Magaben nebo bezdomoveckou 
televizí. 

The Prague Pill 
Praha 2001–2003

Další z nekonečné řady následující The Village 
Voice a iniciované anglicky mluvící komunitou 
v Praze, vůči níž se taky povinně vymezoval, 
vydržel dva roky. Čerstvý čtrnáctideník, který 
odlišovala vizuální čistota, spojoval kulturní 
program s levicovými komentáři, investiga-
tivními články à la Prognosis a večírkovým 
humorem Thinku. Část redakce přešla do The 
Prague Literary Review a část do skutečného 

„alternative newspaper“ The New York Press 
(než zas museli kvůli článku 52 nejvtipnějších 
věcí na nadcházející papežově smrti odejít). 

Spark 
Rockový magazín

Ostrava a Praha 1992–

„Pravěk grindcore“ je typ textu, který vás musí 
zajímat, abyste se začetli do prvních čísel 
metalového Sparku. Nebo překlady písňových 
textů a až neuvěřitelně čistá fanzinová este-
tika prvních čísel. Dnes je ze Sparku časopis 
tvrdých stylů, jehož podobu nejlíp charakte-
rizuje Ivan v časopise Full Moon 1/2010: „Co 
bysme asi měli z reportu ve Sparku, kterej by 
se lesknul barvitým slovosledem hned vedle 
recenze na novou desku Daniela Landy, Škwor 
nebo Aleše Brichty, kterej v salónku Bum 
Baru v Praze rád hostí celej Národní odpor? 
Maximálně tak křeče v žaludku.“

Umělec 
Současné umění a kultura

Praha 1997–

Umělec (už název je ironie) vychází z principu, 
že časopis o umění může být dílem sám, 
a to ani ne tak coby předmět, ale tím, že za 
každým číslem stránky bude cítit kontroverzní 
osobnost. Tou je v tomhle případě vydavatel 
Ivan Mečl. Divus ukázal směr a Umělec pod 
vedením šéfredaktorů Lenky Lindaurové, 
Vladana Šíra nebo Jiřího Ptáčka následoval. 
První editorial: „Témata budeme spíš vyhroco-
vat než uhlazovat, budeme provokovat a ptát 
se. Otevřeme prostor protikladným názorům. 
Budeme se snažit informovat o zajímavých 
českých i zahraničních akcích a přinášet 
materiály z nesnadno dostupných částí 

‚výtvarné‘ scény. Budeme se věnovat všem 
oblastem současného ‚mediálního‘ prostoru, 
jehož dynamika je obrovská. Neobsáhneme 
široké výtvarné dění, ale chceme se soustředit 
na přítomnost a výhled dopředu. K obraně 
dobrého umění jsme přizvali U-mana, který 
bude naším průvodcem v komplikovaných 
situacích.“ To, že uvozovky kolem slova 

„výtvarné“ obsáhnou i číslo věnované taneční 
hudbě, kde spisovatel Michal Hvorecký 
rozmlouvá s muzikologem Davidem Toopem, 
slouží tvůrcům ke cti. Umělec dnes vychází 
nejméně ve čtyřech jazycích.

2B3 
snow.skate.surf.popkorn

Praha 2001–

Jen pár čísel těžila vizuální potenciál 
sk8 & snow luxusnější publikace s klasickým 
rozkročením (popkorn je šifrou pro popkul-
turu, tj. hudbu a film) a designem adekvátně 
inspirovaným kalifornským módním surfařem 
Davidem Carsonem. Pak se proměnila 
na běžný Free Magazine.

Board 
sk8 & snow magazine

Praha 1995–

Pravověrný zin, z nějž se vyvinul první český 
časopis o létajících prknech a příbuzných 
aktivitách (graffiti, tetování, hudba a hulení), 
začínal ještě v době, kdy skejťáci poslouchali 
Dana Landu. Následuje trajektorii své subkul-
tury, prodává v roce 2004 osmnáctitisícový 
náklad, sté číslo má už 400 stran běžného, 
marketingem prorostlého obsahu a jeho 
online verzi si lze koupit smskou. Grafikem 
svého času Petr Bosák. 

Fotograf
Časopis pro fotografii a vizuální kulturu

Praha 2002– 

Dvakrát ročně vychází pod vedením fotografa 
Pavla Baňky a za spolupráce dalších peda-
gogů fotografických oborů i kurátorů matná 
křída věnovaná současné umělecké fotografii. 
Vedle pár recenzí nebo reflexí veletrhů plní 
jádro dvou jazykových mutací tvorba českých 
i zahraničních autorů vztahující se k tématu 
čísla. 

Neon 
Časopis o kultuře

Brno 1999–2000

Popovější pohled na literaturu a kulturu, 
záměrná slepota vůči partičkám i žánrům 
a ambice úspěšného knižního nakladatele 
vystavět mediální konglomerát časopisu, 
webu, literární soutěže a rozhlasového 
a televizního pořadu nikoli z dotací, ale 
na tržním, přitažlivém, ale neexkluzivním 
principu (úpravy webu podle návštěvnosti, 
selfpromotion a reklama) byla kulturní komu-
nitou, a nakonec i vlastní redakcí, vypískána. 
Vydavateli a později šéfredaktorovi Martinu 
Pluháčkovi se v nákladu tisíce kusů podařilo 
spojit hvězdy české vysoké kultury, na křídu 
a do důrazně vizuálního kontextu postavit 
básně Ivana Wernische, špičkování Michala 
Viewegha, fotky Bohdana Holomíčka, studii 
M. C. Putny o homosexualitě v české literatuře, 
texty o Trumanu Capoteovi, Adolfu Loosovi 
či Andy Kaufmanovi, rozhovory s Courtney 
Love a českými poslanci, návštěvu u dominy 
a povídku Woodyho Allena. Hodnocení „kul-
turní Playboy“ a „literární Cosmopolitan“ ale 
nebyla myšlena jako kompliment, a jak uvádí 
poslední číslo, věnované vlastní katastrofě, 
prodělal Pluháček na deseti číslech dva 
miliony korun.

The Prague Literary Review
Praha 2003–2005

Měsíčník, kde písma neumějí česky, si bral 
ze všech dosavadních pražských anglických 
periodik a často i z jejich redakcí. Slovo 

„literary“ v názvu nebral příliš doslova a krom 
literatury (od kalifornského perverzáka 
Dennise Coopera po Balkán) se chápal 
performance, společenské kritiky i Basquiata. 
Podle toho vypadala i grafika – designéři 
Lazarus a později Mario Dzurila The Prague 
Literary Review při nejbližší příležitosti vyrazili 
z literárního ghetta udušeného písmeny.

Soap Magazine
Ostrava-Praha 2001–

Manipulace s médiem měnící formu s každým 
vydáním. Designéři Lukáš Holinka a Michal 
Krůl vyberou téma a skupinu grafiků a ilustrá-
torů a pustí je k sobě. Výsledek pak vyšlou do 
prostoru s CD, plackou, knižní záložkou nebo 
třeba ve vaku se zelenou vodou (jelikož na 

„obálce“ bude zpěněný penis, bude to vypadat 
zvlášť dobře). A bylo to dřív, než se takové věci 
staly běžnou manýrkou. 

Trip 10:15
Praha 1990–1991

Dvanáct čísel časopisu spojeného s promo-
téry 10:15 plnily vedle nemnoha původních 
článků mozku projektu Davida Berdycha 
materiály k dováženým kapelám přebírané 
z anglického Melody Makeru nebo NME. 
Původní název 10:15 Fakezine odkazoval 
k pochopení a chytrému využití stylu zinu pro 
promo koncertní agentury. Krom dokonalé 
formy tu tak dostaly prostor třeba rané články 
Simona Reynoldse (o KMFDM a Front 242) 
nebo rozhovory s Robertem Mapplethorpem 
a Wimem Wendersem z časopisu Flash Art. 

BigMag

Alternativní časopisy v České republice po roce 1989

doprovodná výstava 24. mezinárodního bienále grafického designu  
Brno 2010
Moravská galerie v Brně – Pražákův palác, 23/6–3/10 2010
autoři projektu: Aleš Najbrt, michal nanoru, Bohumil Vašák
text: michal nanoru
kurátorka za MG: Pavlína Vogelová
anglický překlad: Miloš Bartoň a Alan Windsor
grafický design: Bohumil Vašák
architektonické řešení: Šárka Zíková
www.moravska-galerie.cz

Možná jsou někde lepší. 
Doufáme, že jsou. A že nám  
je třeba přinesete, databáze 
„jiných“ časopisů na 
www.bigmag.cz pořád roste 
a tahle výstava je jen jedno 
z možných využití.



When you look at the other side of 
this poster you get a feeling that the 
covers should form a meaningful 
pattern, something like the head of Bob 
Marley. Bob is not there but there is a 
pattern. It is rock’n’roll. The magazines 
strum it on the electric fence between 
the mainstream and the undercurrent, 
between genres, between worlds. They 
connect, mediate, confound expecta-
tions. Some represent niches, others 
started them, most go beyond them. All 
have attempted something, some were 
not afraid and most of them ripped 
off others. All of them had a vision in 
the first place and often it was about 
getting together and doing something 
together, sending it outside, and most 
importantly letting the wild rumpus 
start! Some are even beautiful, some 
are smart and charming and so on, but 
it is not what matters. What matters is 
whether they will go against the grain. 
We love them all.

Blok 
Design reality style  

Prague 2001–2006

From the ashes of Dotyk, again with Jiří Macek 
in control, arose this playful picture magazine 
bearing the subtitle Design/Reality/Style, 
exceptional mainly for its emphasis on photog-
raphy. While “reality” was slowly disappearing 
from the content it had a heavy impact on the 
editorial staff. In 2004, following the departure of 
Babeta Ondrová and her pop design, Blok lost its 
youthfulness and most of its information value. 
In response to the business-like aggressiveness 
with which the place in the market of snobbish 
magazines on the ornamental clichés of today’s 
design, fashion and architecture was appropri-
ated by the visual tabloid Dolce Vita*, Blok was 
shaken up to maturity and relaxed into a lyrical 
melodrama of self-satisfied images, nevertheless 
always combined into a harmonic whole worthy 
of admiration. The graphic designer Martina 
Černá processes material by leading Czech 
photographers and designers and edits it into a 
glossy equivalent of a clip by a pop singer-song-
writer. Unfortunately, in 2006, Blok was allowed 
to go under in-between other activities of the 
publisher (Designblok, Czech Grand Design).   

Era 21 
More on architecture! 

Brno 2001–

Young in spirit, a magazine “rooted in deep and 
complete investigation of current architectural 
themes in a broader inter-disciplinary context 
(the ethics of architecture, architectural educa-
tion, the image of architecture, the vertical city, 
smart architecture, Olympic architecture, etc.) 
with a special focus on the Central European 
scene.” For an architectural magazine an unusual 
ambition in terms of covers (studio pixl-e) 
continues inside the quarter-yearly – in the issue 
on graphic design in architecture the pages 
about their buildings were laid out by the relevant 
designers.

Navigator 
Magazine for free

Prague 1998–2005

A cultivated programme monthly which was 
surprising for its time for the discrepancy 
between its size and the quality of texts, 
processing and paper. The designers Jakub Kaše 
and Marek Pistora mastered, in the initial issues, 
the miniature format dictated by the size of the 
stand of the distributor of promotional postcards 
while the editorial staff was, at the beginning, in 
tune with the Prague dance-electronic scene. 
In addition, it was for free even when in decline, 
under the name of NVG Weekly.

Pozor 
News from around the bloc

Prague 1996

An early and successful attempt by a group of 
Americans to create a generous monthly as a 
mixture of a visually distinctive magazine on 
glossy paper with quality “non-governmental” 
journalism from all corners of Eastern Europe. 
Photographs, literature, social problems and an 
idiosyncratic attempt at fashion in English and 
with up-to-date design by, (one after another), 
Simon Gray, Tony Oleksewitz, Studio Mowshe 
and Filip Blažek was distributed in all states of 
the Visegrád Treaty in perennially mysterious 
covers with a print run of 13 thousand copies. 
Pozor died away after twelve issues before it 
could achieve distribution in the West and the 
planned print run of 50 thousand. 

Scene Report
Ústí nad Labem 1990–1994

The cover of the first issue of a music monthly 
with roots in samizdat which reached, in terms 
of significance, beyond the region and genre 
includes an advertisement for a tour of a forgot-
ten group Razzia and right away its cancellation 
and added to that is the To be found in the 
following issue section. The post-November ‘89 
period – still an analogue one – was brimming 
with revolutionary solutions and headlong futures 
which did not always happen. The magazine 
offered record exchanges or the recording of 
albums on a cassette, but the exchange of ideas 
and negotiating periodic positions was even 
more important – in a single breath it praises 
the hippies, punk, Neue Deutsche Welle and the 
racist band Orlík and laments that the new-wave 
hope Sting let himself be infected with “left-wing 
demagogy” which led him to “public support of 
terrorism by organizing concerts in support of 
the mass murderer and terrorist Mandela“ and in 
general concerts are scarce and nobody opens 
new clubs... Shining among profiles of bands 
mainly from Northern Bohemia, “articles on 
ecology, vegitarianism” and “politico-economic 
contributions”, is a translation from German of 
an interview with Los Angeles punk girls L7 or a 
series about the English label Under the wings of 
4AD.

Think 
Music art fashion subcultures

Prague 1996–2008

Apart from its longevity, unusual for the perma-
nently moving expat community, Think stood 
out from the line of publication built around the 
model of American urban cultural listings in two 
ways – humour worthy of a fanzine and the devil-
ish orange colour which complemented the black 
and white innards of the magazine. The coverage 
of the Prague clubbing scene, from selected 
second-hands with vinyls to put on yourself or on 
the record player to Curtis Jones, who never left 
the club, and the pranks of the Californians Keith 
Kirchner and Jeffree Benet were in conscious 
opposition to the literary dryness of the Prague 
English media. Thanks to its openness and 
omnipresence of the “always zdarma” (always for 
free) magazine it soon influenced the locals as 
well. The monthly featured more and more Czech 
which culminated in two Czech volumes, thick, 
glossy and unsuccessful. Less than a year after 
number 56 in 2002 when Benet moved himself 
and Think to Singapore, a small, glossy, bi-lingual 
version of Think Again started to be published in 
Prague, but continuing rather in the footsteps of 
Navigator.

Živel 
Overground against monoculture

Prague 1995– 

A cyberpunk posthumous child of Vokno imme-
diately excited, by an open love of Romanticism, 
pop and, in 1995, still revolutionary technologies, 
those intellectuals for whom the only trustworthy 
medium was until then the book. It was greatly 
contributed to by the black-and-white design 
of Klára Kvízová (and later Petr Krejzek, Marek 
Pistora, Radim Peško and others) inspired by 
the dirty design of the magazine Ray Gun and 
the goings-on in the USA and Britain in general. 
After a period of “The Face in Czech”, which 
also brought about the first CD cover-mount in 
the Czech Republic and a matching belief at the 
turn of the century, that style is counter-culture, 
the irregularly published magazine recently 
returned to the density of Vokno. The devotion to 
pop, sci-fi and shouting minority opinions at the 
naked king remained. Next to the conflict of the 
individual with society the key term for Živel is 
overground – a post-modern update of the points 
of departure of the underground, “which was 
too holed up to be able to accept the ultrapop 
features of monoculture. Simply crossover, both 
high and low. That’s what we are trying to do in 
Živel... Not to define ourselves. Except by being 
the overground,“ says the editor-in-chief Morten.

Bbarák 
Hip hop magazine

Prague 2001–

Bbarák started as a colour fanzine by David 
Affro Maryško at a time when the phrase “hip 
hop” would be more readily associated with a 
children’s programme on Czech TV. Logically, 
it was a lot about enthusiasm and education – 
Bbarák generally avoids the machismo of later 
Czech hip hop and is intent on cultivating the 
scene rather than confronting it. Instead of 
exclusivity and comparing the size of one’s penis 
it values an all-embracing approach and does 
not avoid the biggest international stars or local 
enthusiasts. One of its greatest contributions 
is an early conservation of the jargon of Czech 
urban culture, the most dynamic and interesting 
niche in contemporary Czech.

Dotyk 
Cultural rally

Prague 1994–2000

The original “Touch of art and business” accel-
erated in 1998 into a cultural rally: 70s retro, 
round curves, colour furs, lava lamps and skiing 
jackets, love of beauty, pastels, photography, 
irony and recreational drugs. The poetry of the 
electronic urban culture, symptomatic of the 
Prague clubbing and café culture at the end of 
the millennium, when style and innocent visual 
snobbery were still a revolt against the grey. A 
playful pedestal for the later Blok, it was closely 
linked to the TV programme Paskvil.

Mašurkovské podzemné 
Magazine on the hotbed of the underground 

Přerov and Troubky nad Bečvou 1984–2003

A magazine on more than just cannabis, A maga-
zine from flesh and blood, or rather paper, flour 
and water, A magazine for children over thirty… 

“The Stoned Vokno” is a subtitle, which “the 
Magazine with a new subtitle every time” never 
had, but which would be appropriate to most 
of the twenty-six covers. A cult rock samizdat 
which culled its title from lyrics by the Plastic 
People of the Universe was produced in the 
1980s at the home of Pavel Komínek, a member 
of the group Stará dobrá ruční práce. However, 
Mašurky did not see its finest hour until Novem-
ber 1989 – in 1990 they were available for free in 
a print run of 70 copies and although most of the 
time they resisted legalization, along the way 
between several publishers (Artforum Tovačov, 
Black Point, Votobia, Komínek himself) they 
reached even 1500 copies. Fanzine unruliness, 
wit and concentration on local and foreign under-
ground (number 17 is dominated by smoking, 
extensive translations from the Melody Maker 
and The Face, Henry Rollins, W.S. Burroughs 
and by naked men – Vyžvejklá bambule and I.M. 
Jirous) seamlessly merged into a celebration of 
the possibilities of using cannabis.

POST 
Monthly of the image wave 

Prague 1988–1992

A magazine which shared the table with The Face, 
no apologies. A rag of photography students led 
by the world-renowned theorist Anna Fárová 
developed into a full-blown, serious pop culture 
title with fading echoes of the underground and 
covers photographed by Nick Knight or Stéphane 
Sednaoui. Alongside the design by the then art 
director of The Face Cornel Windlin and Neville 
Brody it paraded Jürgen Teller, Tony Ducháček 
and Petruška Šustrová while Karl Popper had a 
photo next to advertisements for jeans, Apple, 
Yohji Yamamoto and fashion from OD Kotva, the 
communist department store. (Dressed) Magor 
Jirous standing across the page from (naked) 
Madonna (from the book Sex), both wrapped in 
temporarily fashionable esoterics (previously 
banned just as erotica, pop and Jirous). POST 
also exposed the limits of post-revolutionary 
optimism – the creators failed to correctly 
estimate the print run of the third issue; one of 
them jumped into a skylight, another ended in 
an asylum. The republic was not ready for eighty 
thousand Czech versions of The Face and never 
will be.

Rock 88 
Music magazine for rock 

Jihlava 1988–1991

“Marble is not one of the hardest rocks and 
neither the Pelhřimov band of the same name 
chose the crushing juggernaut streamline from 
the wide current of rock styles, aiming rather at 
a fast-paced melodic expression from the heavy 
metal mould …” A (maga)zine of only a few pages 
with an irresistibly crystal-clear poetry in the 
visuals and text started the rock revolution a year 
before the Velvet one.

Těžkoříct 
Illicit magazine for literature, culture,  
life in a church pew and things around 

Olomouc 2004–2008 

“Suddenly I say: we are going to start a magazine. 
“But, Jakub, nobody reads, students do not read, 
they read less and less, it’s horrible, horrible.” So 
I was told by Mrs. Foret from the Studentcentrum. 
O.K. I am naive, I will not be broken,” starts the 
first editorial. Students’ playfulness, sometimes 
tiresome, mostly inventive (addressing the reader 
in the imprint, paraphrasing, blabbering and 
intellectual speech vs. freely associated foot 
notes referring to a work assumed to be related, 
soundtrack offered for the issue) is transformed 
on the pages of the Catholic irregularly issued 
magazine for the “poor small church lamp” by 
the hand of the art director and publisher Jakub 
Kovařík into a test of how to treat the medium 
of the magazine itself. It extends the format 
by stickers, postcards, jackets, paper types, 
inserts, space and texts. The talent and quality 
hide the fact that except for the cutting the 
magazine is manufactured by the editorial staff 
manually in a single room, which places the 
whole enterprise somewhere in the domain of the 
Vatican’s Congregation for miracles. The content 
concentrates on literature and poetry (one even 
finds the text Kitsch and Religious Art), but that 
also transgresses the boundaries of the region 
and genre.

Zlatý řez 
Magazine for the beauty in architecture  
and art

Prague 1992–

The focus of Zlatý řez, in contrast to most of the 
others, became even more focused over time – in 
volume seven the art was dropped leaving only 
Architecture in the subtitle next to the otherwise 
petrified logo. However, this irregularly published 
magazine in Czech and English does not target 
the technical aspects nor the architectural porn 
of spectacular pictures of buildings, but rather 
its transgressions always remixed into the new 
look of the magazine. The zero issue in May 
1992 starts off with a typical double page of a 
visual intro, a symbolic introductory trap door 
preserved even in the present volume 32. At the 
mix were, one after another, Tomáš Machek, Petr 
Babák and for a single run Radim Peško.

Bassline
Czech Moravian dance newspaper

Pardubice and Prague 1999–2005

A fanzine allowed to emerge at the fringe of 
dance subculture after XMAG, with which it 
sometimes shared the masthead, took over 
its centre (Czech Moravian techno newspaper, 
1999). It gradually assumed the position of its 
competition (Czech Moravian dance newspaper, 
2002) and then retreated to the periphery (under 
the title BE – Cocktail of electronic culture). The 
first – and the subsequent – issues are overflow-
ing with the undiluted desire to communicate, 
in any way, about everything which concerns 
techno, especially in the regions – from lists of 
events and profiles of stars to the series Learning 
to Mix. This obsession was mainly down to the 
editor-in-chief and publisher, promoter Aleš 
Bleha.

Divus
Prague 1995–1996

“This large-format printed medium amalgamates 
alternatives; exclusivity; art and fringe creativity; 
tastelessness, blunders and style …” explain 
its originators. The project of a “magazine that 
nobody needs” as an exhibition space, with the 
luxurious design of an auction catalogue under 
the direction of the photographer and in this 
case art director Markéta Othová and a “special” 
publisher Ivan Mečl juxtaposed portfolios of 

“new, little known or even unknown artists” with 
quotations, texts and occasionally complete 
drama (Muckheap at the Roadside). A feel for 
the bizarre and the absurd, which has involved 
until today the non-periodical activities of the 
Special Publishing House for Art and Culture 
Divus, pervades each of the three monumental 
issues which finally gave rise to the equally 
tuned but more informative Umělec. Ivan Mečl, 
the key figure in both, poses naked in front of 
a Škoda 120 on a double page in issue 2. It is 
also the origin of the quote: “We apologize to 
professionals”.

Lázeňský host
Prague 1977–

„The magazine’s brief has always been a non-
literary one. A traditional form is a diary entry 
and the regularity of repeating given subjects. 
Lázeňský host is one of the oldest samizdats 
(and probably the only one surviving). It was 
started in the 1970s by people seeking jobs 
that bring loneliness,” states a definition by the 
authors on the web. Indeed, most of the content 
of Lázeňský host consists of monastic diaries 
of an obscure order Regula Pragensis, almost 
unreadable outside the brotherhood, including 
cases when the current graphic designer Jan 
Čumlivski does not use Gothic print. As the main 
principle of the order is play, the content can be 
anything, even an Austro-Hungarian cookbook 
extracted from novels. Lázeňský host is issued 
for the spa colonnade twice a year in a numbered 
print run of 300 copies.

Point 
Music culture society

Prague 1992

Predominantly a music magazine for listeners 
of Radio 1 in Prague it managed only one report 
from Reading 92, a poster of Prouza and two slim 
issues. The imprint contains the position of a 

“computer graphic designer”.

Revolver Revue 
Magazine of cultural self-defence

Prague 1985–

The phenomenal literary/cultural quarter-yearly 
by the youngest underground generation, 
between 1994-2005 expanded into a voluminous 
double-edged beast through its Review Sup-
plement, is also one of the few non-specialized 
magazines that consistently follows up graphic 
design as well. The initial “endeavour so that 
it would not be some grey samizdat pages 
somehow stitched together, but so that it would 
have its own face, and it would look good” (writer 
Jáchym Topol), from the beginning under the 
directorship of the painter Viktor Karlík, quickly 
showed satisfaction with remaining within its 
own aesthetic circle, typical for strongly opinion-
ated texts of the Czech humanistic elite (earlier 
including Václav Havel). “The magazine offered 
contributions attempting to preserve the histori-
cal memory particularly in relation to the most 
recent, post war past – warning against trivializ-
ing the moral delinquencies of the normalization 
period, against superficiality and the ensuing lie 
of the media, especially the TV image of the world, 
against the commercialisation of Czech culture 
and a tendency on the one hand to pastoral-like 
kitsch and to xenophobia and self-mythologizing 
on the other,” describes the Dictionary of Czech 
Literature the Review Supplement. Since 1993 the 
magazine has been directed by Terezie Pokorná. 

Terorist
Prague 1996–2002

Terorist started as a thirty-page xerox fanzine, 
in the foot steps of Da & or Paint Nuts, and 
after three issues developed into a form that 
its relatives would not hesitate to wash trains 
even ten years after it folded. Dales: “My vision 
was a bi-lingual magazine, through which Czech 
graffiti could enter the global scene. It was clear 
to me from the beginning that I cannot reach this 
position with some provincial newsletter.” Dales 
tackled production and Vladimir 518, his brother, 
was in charge of the content. Apart from V518’s 
trademarks (unified artistic vision, architecture 
and urban context of graffiti), the magazine bore 
marks of the time (remaining on the street, away 
from the galleries). “Bior wrote a text about a 
graffiti junkie. About being so deep down in the 
thing that you become a social wreck who does 
not think about anything else but graffiti. About 
addiction. We all felt like that which explains 
the words like love, terror or purity.” All of the 
above + firm relationships within the subculture 
enabled them to sell five thousand copies of 
the last two issues; five hundred in the Czech 
Republic, the rest through a network extending 
from Japan to South Africa.

Yazzyk 
Mostly writing from Eastern Europe

Prague 1992–1995

“The tidal wave of Trans-Atlantic DIY publishing 
chic, combined with low Czech printing costs 
and the mythos surrounding classic expatriate 
literary journals like George Plimpton’s Paris 
Review, all but guaranteed their appearance 
in droves,“ writes Alex Zaitchik about English 
literary journals. Yazzyk was the first of the 
lot. A quarter-yearly in art direction of Veronika 
Bromová presenting Czech literature to the 
English-speaking public would actually appear in 
newspaper stands roughly once a year.

B East 
Fashion – Culture – Attitude for the New Europe 

Prague and elsewhere 2006–  

B East polished the target, already aimed at 
by Pozor – a publication for Eastern Europe in 
English – and glossed it over as a more stylish 
guide through cities and their creative industries. 
Given this wide scope it requires plenty of 
searching – publisher looking for creators, crea-
tors looking for themselves, readers in search 
of distribution points – and alongside a series of 
western photographers and incessant fascina-
tion with the still affordable East-European sex 
it abounds with texts such as DJing in the DDR 
or Scoring Xanax In East Moscow. The irregular 
quarter-yearly is published and edited by the 
Indian Vijai Maheshwari residing in Kiev and laid 
out mostly in Prague by Martin Svoboda. Experi-
ments encountered in its undisciplined design go 
beyond the actual format – such as an interview 
in the form of a comic.

Deleatur 
Magazine for an appealing layout

Prague 1997–2003

A group of nearly all leading Czech graphic 
designers and theorists of contemporary middle 
generation founded a pleasant magazine for a 
pleasant layout. However, right after the first 
issue they were forced to write about themselves, 
alongside for example an interview with Rick 
Poynor, and in number seven which never 
appeared they might have had to showcase 
Deleatur itself due to the lack of works worthy of 
being highlighted. This tells us something about 
the status quo in the field and the naivety – not 
self-worshipping – of the editorial circle. With six 
issues over six years Deleatur fulfilled more of a 
conservational function acting as a nice object 
rather than a living medium.

Labyrint revue 
Magazine for culture 

Prague 1991–

A newsletter for business in the cultural domain, 
it rose to a two-hundred page thematic tome 
with an accent on excerpts from forthcoming 
books. It does not shy away from portfolios by 
the youngest exponents of visual art, comics and 
design, texts by leading theorists, publicists and 
writers from the Czech Republic and translations 
from abroad, but most importantly the agenda 
is that reading is sexy. Interestingly, the publish-
ing, editing and layout is the work of just one 
man – Joachim Dvořák (from 1997 with editorial 
assistance by theorist Karel Císař). The ambition 
to be published every month was lost after just a 
few numbers, currently Labyrint is issued once 
a year with each issue devoted to a particular 
theme.

Paper 
Free graffiti magazine about names

Prague 2006–2008

Paper pushes the genre of a magazine to a novel 
position – it communicates exclusively through a 
grid of black and white photographs of tags and 
throw-ups from the streets throughout Europe. 
A5, 36 pages, free.  

Redway 
Nation-wide school magazine 

Prague 2008–

A healthy heart and lifestyle, which Redway (by 
the Czech Cardiological Society) is designed to 
promote among teenagers, has been approached 
by the editor-in-chief Martina Overstreet on a 
broad basis. By involving people from independ-
ent culture and acclaimed journalists, illustrators 
and photographers and by having an openness to 
opinions and themes which can embrace articles 
on freakonomics, the theory of consumerism, 
even pornography, the health core is wrapped 
around with a project nicknamed “education to 
alternative culture”, “indie ABC” or “Živel Grrrl!”. 
The visual appearance of the monthly is under 
the control of Pasta and Martin Svoboda (before 
him Martin Fischer) and young artists who are 
always given the cover and the feature of the 
issue. The prevention of (social) pathology is 
delivered free of charge to secondary and basic 
schools.

Taneční zóna 
Contemporary dance review

Prague 1997–

Taneční zóna (the first few issues as Taneční 
sezóna) attracts you in two ways – how the 
designers changed for each visually attractive 
theme and how enlightened is the approach to 
dance of its creators. The graphic designers 
Daniel Bergmann, Filip Blažek, Radek Sidun and 
Babeta Ondrová lead this quarter-yearly full of 
nudity and expressiveness on the way from the 
A3 format with the “Raut in CorelDraw” design 
and the first hole in the cover in the Czech 
Republic (1/2000) via a ring binding (!) to the 
current appearance of a standard magazine. 
This is proof that the (almost exclusively female) 
editorial staff including the director and leading 
contemporary dance popularizer Nina Vangeli 
see their discipline in a broader socio-philosoph-
ical context appealing to a non-dancer as well 

– the issues investigate Dance and Pregnancy, 
Dance and Gender or Dance and Physicality. In 
the Dance and Death copy double pages with 
cemeteries separate vinyl outfits, Nazism and 
Michael Jackson.

XMAG 
We are electronic 

Pardubice and Prague 1996–2008

In the pre-internet darkness the information 
fanzine by Aleš Bleha for out-of-Prague party 
culture, and after 2000 thanks to the concurrent 
boom of dance culture and CD supplements 
the best selling music magazine in the Czech 
Republic, it underwent more identity changes 
than Madonna and more reprinting of business 
cards than Prince: Trip2House, Trip, Tripmag, 
XMAG. In volume 50/2002 Tomáš Zilvar, the 
publisher, reminisced: “The completing machine 
in Loděnice broke down, and the whole editorial 
staff had to add thirty eight thousand CDs to 
the mag in the office. There were columns of 
CDs from floor to ceiling everywhere and the 
work took us four days solid.“ At the moment 
when the DJ directory and Bravo on drugs were 
transformed into an interface of the new genera-
tion of people experiencing European clubs 
with the same nonchalance as graphic design, 
independent fashion brands, technology and the 
web and the cover of the ninety-ninth issue was 
prepared by the London Tomato, the magazine 
called it a day. Part of its staff goes on as Vice 
Czechoslovakia. 

Analogon 
Surrealism – psychoanalysis – anthropology – 
cross-over science 

Prague 1969–

“The announced quarter-yearly periodicity was 
never observed by the editorial staff,” states the 
Dictionary of Czech Literature – the second issue 
of Analogon appeared 21 years after the first one! 

”Analogon subscribes to approaching Surrealism 
as a philosophical idea with the aim of an all-round 
examination of the functions and possibilities of 
human imagination (“concrete irrationality”). It 
emphasises a close link between science and art, 
and together with examples of writing and visual 
art it publishes psychoanalytic and anthropo-
logical probes and contributions on the issues of 
ethics, aesthetics, communication or development 
of civilization. It stresses the fact of the spiritual 
crisis of modern society and, in opposition to the 
neo-conservative and post-modernist rejection of 
the avant-garde points of departure, it poses the 
need for their critical re-evaluation,” continues the 
dictionary. The very themes of the issues testify 
that Surrealism can still go a step further: Creation 
as the unfurling of protest; Subversions; Sacrilege; 
A portrait of the enemy; Lie, demagogy, manipula-
tion; Nonsense, absurdity – stupidity, banality; 
Horrible Natural History; Death. The photographic 
supplement to the issue on violence does not leave 
much to the imagination, as opposed to interviews 
with Habermas or Derrida. The editorial council is 
chaired by Jan Švankmajer, the film maker.

Clique 
Graffiti magazine from Prague

Prague 2007–

Graffiti topography of places where the edito-
rial staff were on holiday is accompanied by 
interviews with big names from at home and 
abroad, texts about books and the expansion into 
gallery art. The magazine, written in Czech and 
English, leaves coyness aside and matches, from 
the fourth issue, the importance of the publisher, 
editor-in-chief, art director, and occasionally 
the subject of an interview, leading figure and 
promoter of graffiti and street art, Pasta. Assist-
ance with texts by Martina Overstreet.

Komfort Mag
Zlín 2008–

As a surprise to the former editor-in-chief who 
moved to New York, the team which saw the 
magazine Hype to the end prepared a zero issue 
of Komfort Mag. After a fumbling start of the art 
zine it found itself in the concept of a magazine 
as an international exhibition for young artists, “a 
small paper gallery for people whose exhibitions 
have to make do without catalogues”. „Komfort 
Mag is a non-commercial project. Completely 
DIY and Do It Together. This we see as a signifi-
cant factor – it means we are not subordinate to 
any erratic publisher or advertiser. The purpose 
of Komfort Mag is to reverse the traditional idea 
of a magazine, as something which relies mainly 
on text. That’s why Komfort is 70% pictures, 
illustrations or photography. Words are not 
enough to describe it,“ they state.

Pandora 
Literary-cultural review 

Ústí nad Labem 1998–

Although Pandora places its trust into the genre 
boiler-plate of a literary review (poems, excerpts, 
theory, interview, picture supplement and the 
chattiness of students of Czech literature), the 
issue about love contains, for example, an 
interview with vice-president of the Harlequin 
publishers and one about  blue-onion-decorated 
washbasins for the “one-hour hotels” on highway 
E55 by Radka Müllerová. After the arrival of 
the graphic designer Jiří Hanek, Pandora has 
even become visually, binding- and paper-wise 
decent. A sixth of the three hundred copies come 
with a supplement, number 12 with a blister foil. 

“Thirteen about silence was to have been sound-
proofed using cardboard egg-trays; the idea was 
abandoned because of Czech Post (“you would 
have to send it as a parcel!”). The cover of each 
copy of the issue on experiment was uniquely 
torn,” writes the editor-in-chief Kateřina Tošková. 

“Do I have to give an account of where you procure 
ten metres of blister foil? Or tell you about how 
libraries return the mandatory copy with an origi-
nal hole in the cover stating that it is damaged? 
Shall I give you guidance on how you ring up Běla 
Kolářová? Shall I betray who responds to emails 
addressed to vaclav.havel@volny.cz or where to 
obtain unpublished works by Ladislav Novák or 
Jan Zábrana?” she continues on behalf of all who 
ever had a hand in making a journal.

Raut 
A social evening of a distinguished company

Prague 1992–1995

Next to POST, another magazine completely 
free of any Eastern hang-ups. A grand gesture, 
which in terms of size has not been surpassed 
and which causes problems to all, including us. 
Raut does not fit anywhere, least of all into a 
pigeonhole. Yet, despite its brashness it could 
be as pondering as a dragonfly above water. 
Next to the (almost large-as-life) portraits of an 
artist it could juxtapose a stallion or an eternally 
melancholic Nimrod. As it was, from its inception, 
a project of a designer (Aleš Najbrt, simultane-
ously the editor-in-chief) and a photographer 
(Tono Stano), who could excellently complement 
each other, the five issues that were published 
are unusually homogenous and uncompromising. 
The editorial staff was also remarkable, bring-
ing together leading figures from seemingly 
disparate worlds – writer Jáchym Topol and his 
translator Alex Zucker, architect and actor David 
Vávra, Vokno’s editor-in-chief Blumfeld SM, 
visual artists Jaroslav Róna and Michal Cihlář or 
publicist Josef Rauvolf. English translations were 
also made by a later-to-be English writer Toby 
Litt. 

Tamto 
Alternative cultural review 

Brno 1994–

A magazine that imposed itself on Brno teenag-
ers in 1994 with the slogan A monthly for YOU 
out once a month, i.e. twelve times a year!, and 
an equally none-demanding photograph of the 
band Lucie on the cover. Inside, the Vaňkovka 
factory photographed by Václav Jirásek was 
absorbed beyond recognition by the low quality 
paper (in the Tvor?Ba! section) and Nikki Sudden 
looked like Bolek Polívka. However, over time this 
secondary school attempt at another teenager 
magazine with identical staff (editor-in-chief 
Marek Zouhar) matured to the well-earned subti-
tle Alternative cultural review (with a CD). Articles 
about “Špilas” gave way to headlines such as An 
apologetic for the fornicating neo-Baroque and 
the subject matter was sci-fi, new age, David 
Lynch and Cronenberg, strange sex, natural 
drugs, Lydia Lunch, Egon Bondy or Tricky – at 
one point everybody was writing about the same 
things. Until 2001, Tamto as “Živel from Brno” suc-
cessfully upheld the intellectual tradition of the 
underground, but at the same time it was already 
nourished by hunger for western indie pop, new 
technologies and a yearning for the new genera-
tion’s place of its own. Now, it is back after almost 
a decade of silence.

Vokno 
Magazine of fringe culture

Prague 1979–1995

Magazine for the second and other cultures, 
Magazine for the living and the dead, Killing time 
and seeking space… The most important cultural 
samizdat, “the one and only, the first magazine 
reproduced with a spirit duplicator (the Ormig)”, 
with colour pages and photographs, with a tape 
recorder cassette supplement in 1986 and a 
computer in 1988, Vokno defined the appearance 
of the alternative even after the revolution and its 
position as a prototype of “other” magazines was 
not challenged. “Although literature was repre-
sented in it, it was as well a music magazine, an 
art magazine, and all the other genres or what you 
call them in art,” explains František Čuňas Stárek, 
the figurehead of the pre-revolutionary Vokno. 

“Nick Cave – a dandy from the 1980s”, Carl Jung, 
W. S. Burroughs, Witkin, graffiti, subcultures, a 
reflection of the underground and a firm stance, 
all of this could have only merged in the more and 
more conspicuous Vokno graphics (first by Luboš 
Drtina and Ivo Janík, joined from No. 23 by Klára 
Kvízová, and from No. 27 by Petr Krejzek, T. Kopp, 
Luděk Kubík and others). The trend towards 
electronic culture and psychedelics culminated, 
after the crash of Vokno in Živel, which took over 
the technical backup, part of the team and a great 
deal of the ethos. An attempt of the editor-in-chief 
Blumfeld SM at a resurrection of Vokno 2000 in 
1997 yielded only one issue.

AARGH! 
Comics anthology

Brno 2000–

The first platform for Czech and neighbouring 
countries’ alternative comics started under the 
editors Tomáš Prokůpek and Tomáš Kučerovský 
as a slim black-and-white brochure, but grew 
appealingly fatter and more colourful. The 
answer of one of the editors-in-chief to the 
question “How does the editorial staff presently 
operate?“ (komiks.cz) pins down what BigMag 
is after. Prokůpek: ”It’s all the same – we have 
endless debates with Tom in cafes and similar 
establishments about how comics work, what is 
important and what is not, what we find enjoy-
able about this or that author.”

Cinepur 
A magazine for modern cinephiles 

Prague 1991–

Originally a quarter-yearly Cinemapur, it was 
published in the 1990s as anything but a quarter-
yearly until issue 17 in 2001 when it became the 
bi-monthly Cinepur. The theoretical outlet of 
the Prague film school FAMU, with never failing 
headlines (When it is pissing in a seclusion near 
a forest and it is pissing blood – traces of evil 
in the American landscape), cannot be ignored 
by graphic design exhibitions thanks to the art 
direction of David Fírek. Using the front and back 
page for a single black-and-white photograph 
was replaced after number fifty in 2007 by divid-
ing the magazine into two separate sections with 
two individual covers in a single brochure.

Intelektuál 
Prague 2002–2005

“In spring 2002 the owner [the Concordia 
Publishers Aleš Pech] proposed a journal, half 
publishing stuff, half open to other things, its 
themes, or obsessions: Surrealism and eroticism. 
We stitched the first number containing both 
excerpts from books planned for print by the pub-
lisher as well as an interview with the translator 
Petr Turek on the subject of Cazott’s phantasmic 
novel The Devil in Love or a study by Vladimír 
Novotný on eroticism in Russian writing of the 
19th century. Before the review was issued from 
the print house, Aleš Pech was killed in a motor-
cycle accident. It was in his memory and also 
with my natural enthusiasm that I took charge of 
the journal for the next three years: as a quarter-
yearly; as a magazine with a specific thematic 
span and simple graphics, which provided room 
for contemporary Czech poetry and prose, litera-
ture in translation, reviews, interviews and works 
of art. Those published included André Breton, 
Robert Desnos, Roman Erben, Paul Èluard, Jiří 
Gold, Alois Nožička, Bohumil Nuska, Otta Mizera, 
Kateřina Rudčenková, Jan Řezáč, Tristan Tzara 
and others.” Radim Kopáč, Živel 29/2009. 

Okolo
Prague 2009–

A magazine so emptied that it could be nick-
named “Intimate Furniture” or the “Academy of 
Arts, Architecture and Design’s Blok” is actually 
slightly more radical. Free of Blok’s sentimental-
ity and sighs the whole (and so far only) issue 
does not show a single man in the “silent” 
photographs, only pure (product) design and 
architecture. Emptiness, emotions and style, is 
the fascination of this generation. 

Prognosis
Czechoslovakia’s English Language Newspaper

Prague 1990–1995

After 1989, Prognosis was the first English 
language periodical in Central Europe. The ambi-
tions of young Californians ran high (investments 
allegedly came from Oliver Stone and Barbara 
Streisand) and the results often matched the 
ambition. On newsprint they combined a serious 
fortnightly (initially a monthly, the last year a 
weekly) with a cultural listing and the editorial 
staff had on board the cream of English speaking 
Prague. The magazine succeeded in printing 
high-quality investigative journalism, cheeky 
columns, and attentively observed everything 
from “privatisation to prostitution”. When Allen 
Ginsberg visited Prague in 1993 he gave them his 
new poem to publish. A lack of concept and the 
willingness of the idealistic team to go against 
anybody including the American Embassy had 
a negative impact on the financial balance and 
Prognosis, after four years of fighting, symboli-
cally succumbed to its own more conservative 
spin-off, The Prague Post. “Yuppie sellouts!“ they 
are believed to shout at them.

Street 
Urban mag by boombap team 

Prague 2003–2007

The initial aim of the publisher of XMAG to cash 
in on hip hop just as, a little earlier, on dance 
music was prevented by the total incompetence 
of the creative team (horrible photographs, print, 
paper, adolescent layout and texts and an absurd 
calendar format accompanied by indifference 
to the subject itself). It went hand in hand with 
the advance of the internet and demograph-
ics – there are simply fewer Czech hip hoppers 
than party people. When the magazine came 
under the auspices of the Prague Boombap 
shop, they retained only the title and started 
from square one. The enthusiasm of Bbarák and 
cheapness of the original Street were replaced 
by machismo and business, traits that feel closer 
to the core of urban culture. Street, just as the 
four hip hop elements themselves, turned into 
a mark of the territory. This included the layout 
by Michal Škapa and Martin Svoboda, who often 
tweaked the photographs or even replaced them 
with illustrations (such as in a series on world-
renowned directors where Svoboda combines 
a portrait with an original interpretation of the 
artist’s work).

UNI 
Cultural magazine 

Prague 1991–

Unmistakeable format, more discriminating 
texts, manifestly non-commercial and alterna-
tive, especially with regards to music, in a 
traditional Czech longhair approach, put into 
a broad context. Over the almost twenty years 
that Unijazz, a citizens’ association continuing 
the legacy of the former Jazzová sekce, has 
been publishing the monthly, UNI became its 
trademark. Originally a rock fanzine personally 
linked to the Za 2 piva samizdat, since 1994 open 
to jazz and ethno and today also to literature, art, 
film and ecology it has been devoted in over 200 
issues to accessibility including editorial policy 
and price – it invites unknown authors and costs 
30 crowns.

A-Kontra 
News of alternative activities

Prague 1991–

A-Kontra had its roots in the “anti-authoritarian, 
left-wing, ecologist, antimilitaristic and punk 
opposition” to the regime in the 1980s. Oscil-
lating between a quarter-yearly, monthly and 
fortnightly, it was the only anarchist magazine in 
the former Czechoslovakia available in news-
stands. While its pages featured thoughts of 
Noam Chomsky, Colin Ward or Subcomandante 
Marcos, most recently the four-page monthly 
with profiles on MySpace and Facebook con-
centrates more on action rather than theory. 

“Advertising: prohibited,” we read in the imprint.

Carwash 
Don’t walk

Paris-Prague 2006–

The originality of what is, so far, just two issues 
of Carwash consists of two aspects. The applica-
tion of the principle of small print-run fashion/art 
magazines to motoring based on the assumption 
that there is a sufficiently large group of car 
enthusiasts who speak English or French and 
whose taste is tickled more by style, i.e. con-
cepts, milieu, and vintage cars, than horsepower. 
The other aspect being a combination of a French 
publisher and generationally related Czech 
photographers (Jiří Thýn, Martin Chum) under the 
baton of the French art director living in Prague 
(Pauline Kerleroux).

Hype 
Hype is a magazine

Prague 2002–2008

From the beginning Hype aimed straight at the 
heart of British lifestyle magazines. With Honza 
Babka it pioneered the way in a handbag size, 
with the first DVD supplement in the Czech 
Republic, white title page with an inserted pencil 
and the format of National Geographic for those 
interested in fashionable pictures. With Petr 
Bílek jr. it followed as an abundance of inexpen-
sive independent films on DVD with an attached 
nice magazine for intelligent metrosexuals. With 
michal nanoru, of Živel fame, it spiralled into 
a Brooklyn-inspired Young Herald of Czech 
hipsters and an experiment to prove that even 
the MySpace generation needs its own printed 
medium. And as an experiment with visiting 
editors-in-chief it also ended. It tried quite a lot 
of things during its life.

Nový prostor
Prague 1999–

This, the only Czech street paper, has been typi-
fied throughout the time of its publication (origi-
nally entitled Patron) by bending the obligatory 
format of a cultural magazine emphasizing social 
issues and unorthodox opinions. Alongside the 
engagement of acclaimed publicists, artists and 
academics, the space it provided for the work 
of socially deprived vendors jelled in one period 
into experiments with a “parasite” magazine in 
magazine or homeless TV.

The Prague Pill 
Prague 2001–2003

Another of the endless line treading in the 
footsteps of The Village Voice and initiated by 
members of the English speaking community 
in Prague, which it regularly opposed, lasted 
for two years. A fresh fortnightly, distinguished 
by visual purity, blended cultural agenda with 
left-wing comments, investigative articles a la 
Prognosis and party humour of Think. Part of the 
editorial staff moved to PLR and part joined a 
real alternative newspaper The New York Press 
(before they had to leave again because of the 
article The 52 Funniest Things About the Upcom-
ing Death of the Pope).

Spark 
Rock magazine

Ostrava and Prague 1992–

“The prehistory of grindcore” is the type of text 
that you would have to find attractive enough to 
start reading the first issues of the heavy metal 
Spark. Or translations of song lyrics and the 
almost unbelievably pure fanzine aesthetics of 
the initial copies. Today Spark is a magazine for 
those who like it hard, and it is best character-
ized by Ivan in the magazine Full Moon 1/2010: 

“What would you get from a report in Spark, 
which would shine with colourful syntax next to a 
review of a new record by Daniel Landa, Škwor or 
Aleš Brichta, who likes to host the whole National 
Resistance in the lounge of the Bum Bar? Prob-
ably just a belly-ache.”

Umělec 
Contemporary art and culture

Prague 1997–

Umělec (an artist, the name itself is an irony) is 
based on the principle that an art magazine can 
also be a work of art but rather than an object 
it is through the fact that every numbered page 
will be pervaded with a controversial personality, 
in this case the publisher Ivan Mečl. Divus set a 
direction and Umělec led by the editor-in-chief 
Lenka Lindaurová, Vladan Šír or Jiří Ptáček 
followed. The first editorial: “We intend to 
sharpen rather than smooth out the issues, we 
will provoke and question. We will open room to 
contradicting views. We will attempt to inform on 
interesting Czech and foreign events and bring 
material from “inaccessible” corners of the “art” 
scene. We will keep a watch over all areas of the 
current “media” space the dynamics of which is 
immense. We will not cover the whole scope of 
what is going on in art, rather we want to con-
centrate on the now and a view of the future. To 
defend quality art we invited a U-man who will be 
our guide in complicated situations.” That art will 
incorporate an issue dedicated to dance music, 
where the writer Michal Hvorecký interviews the 
musicologist David Toop, may be given as credit 
to its creators. Umělec is presently published in 
at least four languages.

2B3 
Snow.skate.surf.popkorn

Prague 2001–

Only a few issues exploited the visual potential 
of sk8 & snow in a fairly luxurious publication 
with a traditional subject matter (popkorn is 
an encryption for pop culture, i.e. music and 
film). Its design was, appropriately, inspired by 
Californian modish surfer David Carson. Later it 
was transformed into a standard Free Magazine. 

Board 
Sk8 & snow magazine

Prague 1995–

This orthodox zine which developed into the 
first Czech magazine on the flying boards and 
associated activities (graffiti, tattooing, music 
and smoking pot) started at a time when skaters 
would still be listening to a former skinhead Dan 
Landa. Following the trajectory of its subculture, 
it sold in 2004 an eighteen thousand print run and 
the hundredth number already had 400 pages of 
standard, marketing interlaced content. At one 
point the graphic designer was Petr Bosák.

Fotograf
Magazine for photography and visual culture 

Prague 2002– 

Published twice a year under the editorship 
of the photographer Pavel Baňka and in col-
laboration with other teachers of photographic 
disciplines and curators, matt-gloss dedicated 
to contemporary art photography. Alongside a 
few reviews or reflections of fairs in Czech and 
English the core of the magazine is filled by 
works of Czech and foreign artists related to the 
theme of the particular issue. 

Neon 
Magazine on culture

Brno 1999–2000

A poppier view of literature and culture, inten-
tionally turning a blind eye to interest groups and 
genres, it had the ambition of a successful book 
publisher to build a media conglomerate of a 
magazine, web page, literary competition and a 
radio and TV programme not from subsidies but 
in a market-driven, appealing yet non-exclusive 
principle (web modifications by the number of 
visits, self-promotion and  advertising). It was 
booed off the stage first by the cultural commu-
nity and finally even by the editorial staff. With a 
print run of a thousand copies the publisher and 
later editor-in-chief Martin Pluháček managed 
to bring together stars of Czech high culture, on 
glossy paper and in a strongly visual context, 
placing back to back poems by Ivan Wernisch, 
the gibing of Michal Viewegh, photographs by 
Bohdan Holomíček, a study by M. C. Putna on 
homosexuality in Czech literature, essays about 
Truman Capote, Adolf Loos or Andy Kaufman, 
interviews with Courtney Love and Czech 
members of parliament, visit to a domina and a 
short story by Woody Allen. However, descrip-
tions such as “cultural Playboy” and “literary 
Cosmopolitan” were not meant as a compliment 
and as is stated in the last issue, which was 
dedicated to its own catastrophe, Pluháček lost 
two million crowns on the ten volumes.

The Prague Literary Review
Prague 2003–2005

A monthly where letters do not speak Czech 
borrowed from all the previous Prague English 
periodicals and often even borrowed their 
editorial staff. The word “literary” in the title was 
not taken too literally and apart from literature 
(from the Californian perv Dennis Cooper to the 
Balkans) it embraced performance art, social 
criticism or Basquiat. The graphics matched 
this – the designers Lazarus and later Mario 
Dzurila took the earliest opportunity to escape 
the literary ghetto suffocating under letters.

Soap Magazine
Ostrava and Prague 2001–

Manipulation with a medium changing its form 
with every issue. The designers Lukáš Holinka 
and Michal Krůl select a theme and a group of 
graphic artists and illustrators and give them a 
free rein. The result is sent into space with a CD, 
a badge, a bookmark or even a bag with green 
water (as the “cover” will show a foaming penis 
it will look especially good). And it happened 
before such things turned into a cliché.

Trip 10:15
Prague 1990–1991

The twelve issues of the magazine connected 
with the promoters 10:15 were filled, alongside a 
few original articles by the project mastermind 
David Berdych, with materials on the coming 
bands taken over from the English Melody Maker 
or NME. The original title 10:15 Fakezine was 
a reference to the understanding and smart 
application of the style of a fanzine as promotion 
for a concert agency. In addition to the perfect 
form it provided room, for example, for early 
articles by Simon Reynolds (on KMFDM and Front 
242) or interviews with Robert Mapplethorpe and 
Wim Wenders from the Flash Art magazine.  

BigMag
Alternative Magazines in the Czech Republic after 1989
an accompanying exhibition of the 24th International Biennial of 
Graphic Design Brno 2010
Moravian Gallery in Brno – Pražák Palace 
23/6–3/10 2010
authors of the project: Aleš Najbrt, michal nanoru, Bohumil Vašák
text: michal nanoru
MG curator: Pavlína Vogelová
translation: Miloš Bartoň a Alan Windsor
graphic design: Bohumil Vašák
exhibition design: Šárka Zíková
www.moravska-galerie.cz

There might be better ones 
somewhere out there. We 
hope there are. And that you 
will perhaps deliver them to 
us, the database of “other” 
magazines at www.bigmag.
cz keeps growing and this 
exhibition is one of its 
possible uses.  


