Co je to
za lidi ?
Se svářečskými brýlemi
na klobouku ?
Nebo ozubenými koly a
částmi strojů na oděvu
a na těle ?

Pravděpodobně
jste potkali
steampunkera.

A to slovo ?

Steampunk ? Co to je ?
Steampunk je kulturní žánr s prvky
sci-fi a fantasy. Položili jste si někdy
otázku jak by vypadaly moderní
technologie, kdybychom místo
elektřiny měli jen páru a ocitli se na
začátku 19. století ? Nacházíme se
v době královny Viktorie, tedy na
konci 19. století, případně přelomu 19.
a 20. století, kdy vrcholila průmyslová
revoluce a elektřina byla v plenkách.
Steampunk zobrazuje alternativní
dobu. Tedy jak by se mohl vyvíjet svět
pouze se znalostmi a technologiemi
století páry.

Já, já … já to vysvětlím :

STEAM přeložíme
z angličtiny jako pára,
no a PUNK, to je
vlastně rebelie
a vybočení z normálu.

Je to svět královny Viktorie a Jiřího IV.,
a z toho vychází i oděv. Typickým je
pro pány cylindr a vesta, pro dámy
korzet, dlouhé sukně a kotníkové
šněrovací boty.

Součástí oděvu jsou
doplňky, především
svářečské brýle, ozubená
kolečka a různé
mechanismy.

Často
nefunkční,
ale dívá se na
ně hezky, ne ?

Do steampunkového stylu lze
upravit téměř vše, na co si
vzpomenete. Třeba flash disk,
tužku nebo lampu.

Tyhle filmy asi
milujeme všichni.
A ani nemusíme vědět,
že obsahují prvky
steampunku.
Ostatně ani sami
tvůrci to nevěděli.
Steampunk byl totiž
pojmenován až v roce
1987.

Nebo byste raději něco ze zahraniční produkce ?

Steampunkovou hudbu
nelze definovat, a tak se
kapely ke steampunku
hlásí kostýmy,
rekvizitami nebo texty.

Přečíst si můžete třeba mou
knihu Démon z East Endu.

Nebo z Leviathan od Scotta
Westerfelda.
Potkat můžete malé
kapely, ale třeba i
dechové orchestry.

U nás máme zatím jedinou
steampunkovou kapelu.
Clockworks Animals
z Brna
To je Petra Slováková, autorka prvního
českého steampunkového románu.

Chcete se o steampunku dozvědět víc ?
Nebo se k nám dokonce přidat ?

Připojte se k nám třeba na facebooku :
STEAMzine.cz - steampunkeři v ČR
Český steampunk
Steampunk CZ
Steampunk Czech Republic

Stačí na internetu zadat heslo „steampunk“ a číst nebo se jen dívat.

Nebo se mrkněte na

www.steamzine.cz
Nebo zkuste vyladit oděv a přijďte. Po celé republice se pořádají různá
setkání, například letní pikniky. Nebojte se, každý nějak začínal.

Líbí se vám steampunk,
ale nemáte na něj
odvahu ?

Obrázek …
… dekoraci …

Co třeba
nějaký drobný
steampunkový
šperk ?

… nebo rovnou parní stroj.

Řekni mi ještě něco o
steampunku, prosím.

Kdyby psal Jules Verne své romány na
počítači, možná by jeho počítač vypadal takto.

I cukráři už potkali steampunk.

… a v Paříži dokonce stanici metra.
Ve stylu steampunku dnes
můžeš najít i restaurace …

… únikové hry …
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Autoři šperků a dekorací :
Klára Moulisová - Gehita Shop
Aneta Švecová - Atelier AneS
Petra Slováková - Gabrielle Taroka

A nakonec děkuji všem, jejichž
fotografie a výrobky jsem pro rozšíření
povědomí o steampunku v tomto
komiksu použila.
Petra Kamínková
04/2019

