Datum: 10.09.2005
Autor:  
Zdroj: Mladá fronta DNES
Strana: 07
Kapka optimismu. Hojnost a chudoba formátu MP 3
Zápisník Josefa Chuchmy

Se zbytečnoumírou skromnosti jsou přijímána čísla o bilanci dovozu a vývozu České republiky. Zní to oficiózně, ba budovatelsky, ale vlastně proč by to mělo vadit? Stačí si vzpomenout na počátek devadesátých let, kdy zkolabovala náruč Rady vzájemné hospodářské pomoci; východoevropské trhy byly do té doby jako smrt - braly vše. Najednou jsme světu kromě „sametu“ neměli mnoho co nabídnout. Postupně nabíraná schopnost stát se rovnocenným partnerem v globalizačním průvanu není navenek ihned a nápadně vidět, skrývá se vesměs „v provozech“, za zdmi hal a kanceláří. Ale porovnáme-li si míru této schopnosti v čase, je dobré směřování zjevné a poukazuje na to, co se tu za patnáct let udělalo práce.

* Výpisek z četby. Z eseje italského politologa Giovanniho Sartoriho Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci, který tento týden vydalo nakladatelství Dokořán: „Pluralismus nikdy neexistoval ve formě ,projektu‘. V útržkovité podobě povstal z mlhavého a bolestného dějinného vývoje. Vyznačuje se pohledem na svět, který pozitivně hodnotí odlišnosti, není to ale továrna na odlišnosti, nějaká diversity machine. Multikulturalismus je naopak projekt ve vlastním slova smyslu, neboť předkládá vizi nové společnosti a plánuje její uskutečnění. Současně je to také producent odlišností - sám je vytváří tím, jak se zasazuje o zviditelnění rozdílů, jejich posílení, a tím i rozhojnění jejich počtu.“

* Formát MP 3 nedávno oslavil deset let existence; respektive před deseti lety komprimovaný zvukový formát dostal tuto značku. Zprvu se označeníMP 3 stalo synonymem pirátského nakládání s hudbou. Dnes je zMP 3 celosvětový byznys - prodeje legálně stahované hudby v nejsilnějších západních zemích strmě rostou. Při bilancujících připomínkách tohoto výročí se ovšem přecházela estetická dimenze formátu MP 3. Ten je založen na redukci informací v digitálně zaznamenané hudbě, na nedokonalosti, na smířlivosti lidského ucha, jemuž nevadí, že některé hudební „údaje“ - ve srovnání s běžným CD - v záznamu nejsou. Jenže i když jsou data v MP 3 „stlačena“ kvalitně, tak pustíteli si „empétrojkovou“ nahrávku na kvalitní aparatuře, a dost nahlas, slyšíte ochuzenost jejího zvukového spektra. Avšak jen málokomu tohle vadí. Hi-fihonba za co nejkvalitnějším zvukem byla vystřídána honbou za co největším počtem MP 3 souborů, které si mohu natlačit do svého přenosného přehrávače, potažmo do hlavy. MP 3 formát tak kromě jiného symbolizuje trend, který se zdaleka netýká jen distribuce hudby, totiž zahlcující nadprodukci a „nesnesitelně snadné“ spotřebitelství.

* Nova k..ví fotbal, říkalo se poté, co ligová utkání a zápasy české reprezentace před lety zakoupila pro své vysílání. Ta dvě vytečkovaná písmena si lze snadno doplnit. Kdo by přece jen potřeboval nápovědu, má ji mít: Nova fotbalu moc nedá. To se ukázalo tento týden v novém podání: přímý přenos z kvalifikačního utkání národního týmu s Arménií se nekonal, neboť vůdce jménem Peoplemetr žádal víc než kdy jindy pořádné „maso“. Řešení bude za několik let snadné: digitalizace, mnohonásobný výběr dostupných kanálů. Možná právě proto tu jde digitalizace velmi ztuha...
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