Téma: Moje sportovní hvězda, proč bych chtěl být jako ona
Mým idolem v módě je Coco Chanel. Byla velmi silnou ženou, která milovala eleganci,
klobouky a hlavně bílou a černou. Proto se s ní tolik ztotožňuji. Inspirací v malířství mi je
Frida Kahlo, mexická malířka, která malovala srdcem a přenášela na plátno to, co zrovna
prožívala, ne to, co viděla. Tím pádem její obrazy dostávaly smysl a všem byly blízké, jelikož
motivy zpodobňovaly prožitky lidí, kteří se v těchto obrazech viděli a mnohdy nacházeli
útěchu, že v tom nejsou sami. A proč tedy zmiňuji tyto lidi, když mám mluvit o sportovním
idolu?
Když bych měla opět zmínit Coco, naučila mě toho spoustu, ale nikdy mě svou tvorbou
neovlivnila, pouze inspirovala. Pokud chceme sportovního idola, máme osobu s jasnými cíli,
s daným vítězstvím i prohrou, s jasně danou disciplínou (kulturistika, hokej, atletika, …),
s určitou vizí, co všechno pro svůj úspěch tento sportovec musel udělat a obětovat. Pokud
chceme být jako on, musíme dělat všechno úplně stejně nalajnovaně, abychom dokázali to, co
on. Můj úsudek není jen o domněnce, že to takhle nejspíš je. Mluvím ze svých zkušeností
s mými přáteli, kteří by položili i život jen proto, aby mohli být jako např. Lazar Angelov
nebo Frank Medrano. Jistě nezpochybňuji jejich kvality, ani sílu a námahu, kterou do své
práce museli vložit. Ale jistá dávka vlivu a manipulace tam je. Jíme to, co daný sportovec,
cvičíme podle jejich motivačních videí na YT, řídíme se jejich názory, protože ty jsou přece
nejlepší, nebo běháme maratony. A všechno jen proto, aby naše cesta kopírovala cestu našeho
idolu. Připadá mi nesprávné a nelogické, abychom chtěli být jako naše sportovní hvězda, tedy
pokud vůbec nějakou máme.
Má módní múza mě pouze naučila, že je možné tvořit umění z černé a bílé, neovlivnila mě
však natolik, abych tvořila nebo šila stejné šaty a střihy jako ona. A Frida mi svými obrazy
řekla, že nemám malovat to, co vidím, ale to, co cítím. Nediktovala mi však svou tvorbou co
mám kreslit, nebo jak to mám kreslit. A přesně proto k těmto ženám vzhlížím. Protože jejich
poselství odpovídá tomu, co vytvořily, nikoliv tomu, co dokázaly.
Nechci tedy být jako žádná sportovní velikánka, jelikož bych to nebyla já. Byla bych pouze
kopií někoho, kdo už tady jednou žil.
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