
Náš mladý hrdina (ročník výroby 1991) sa volá Peter Sit(ič) 
a jeho vášňou sú fotografie. Pochádza z Dechtíc a toho roku 
nastupuje ako študent Vysokej školy výtvarných umení 
v Bratislave na Katedru fotografie a nových médií. Za svoju 
najnovšiu tému – message si zvolil ajlávmjuzik. Učaroval mu 
„náš“ inet label s rovnomenným názvom, čo nás patrične 
teší. Pred časom sa v západnom krídle trnavskej radnice 
uskutočnila kolektívna výstava Like/Dislike, kde svoj 
koncept po prvý raz predstavil verejnosti. Vďaka pozitívnym 
ohlasom na akciu je plný entuziazmu a vo fotení plánuje 
pokračovať, kým mu budú sily stačiť. Držíme mu palec. 
www.artattack.sk/ajlavmjuzik

ajLáVmjUZiK Nie je iBa hUDBa ZaDarmo

reNDeZ jam
TaK a je DomaľoVaNé, DoBojoVaNé, DohraNé

Ďalší ročník open air podujatia reNDeZ jam 2011 – Baki-
ho memoriál, ktorý sa uskutočnil v poslednú júnovú sobotu 
v športovom areáli v Bratislavskej mestskej časti rača/ren-
dez, je za nami.

Podujatie tradične prinieslo späť na ulicu trocha 
hip-hopovej kultúry, počas dňa ste mali možnosť sledovať 
Graffiti jam oldschool verzus Newschool slovenskej graffiti 
scény a trow up battle, bboyi si zmerali sily v battloch 3 
na 3 a v tohtoročnej novinke, v top rock battli 1 na 1, ktoré 

sa nakoniec odohrávalo v miestnom podniku, pretože sa 
areálom počas dňa dvakrát prehnala prehánka a bboyi mali 
zmáčané lino. Nemohol chýbať ani streetbalový turnaj, slam 
dunk a trojky, počas dňa ste sa mohli schladiť vďaka vodné-
mu futbalu. akciu podfarbovali rapové tóny v podaní djov 
z gramorokkaz, konkrétne sa predviedli dj metys, dj miko 
a dj Lkama. od 20. h. sa v lokálnom podniku konal after, do 
tanca hrali do skorého rána dj Škupo a dj SaTo.

Na priblíženie atmosféry prinášame dávku fotiek! 
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