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Naléhavá v#zva reprezentace "en v elektronické hudb" a na poli digitálního um"ní 
 

V návaznosti na nedávnou ve!ejnou debatu o sexismu v n"meck!ch médiích female:pressure volá po 
kolektivní revizi zastoupení "en v elektronické hudb" a v digitálním um"ní. Cht"li bychom proto p!isp"t s 

anal!zou na#eho aktuálního pracovního klimatu. 
 

 
female:pressure je mezinárodní databáze podporující zájmovou skupinu "en v oblasti elektronické hudby a 
digitálního um"ní: hudebnice, DJky, hudební producentky a um"lkyn", zp"va#ky, v!tvarné um"lkyn", 
booking agentky, majitelky nahrávacích spole#ností, v!zkumné pracovnice a akademické pracovnice v 
t"chto oblastech.  female:pressure sdru"uje více ne" 1100 "en z 56 zemí, z nich" mnohé jsou mezinárodn" 
aktivní profesionální um"lkyn" ve specializovan!ch oborech. 
 
$lenky sít" female:pressure pracují ve zdánliv" progresivní scén" elektronické hudby a její subkultury. 
Nicmén", zji#%ujeme, "e "eny jsou notoricky nedostate#n" zastoupeny ve sv"t" sou#asné hudební 
produkce a performance. Skupina female: pressure by Vás proto ráda vyzvala, abyste jste si prohlédli 
shromá"d"né údaje, aby se mechanismy tohoto specifického trhu staly transparentn"j#í. 
 
Podívali jsme se do statistik zaznamenávající nominace hudebník& na festivalech, vydávání desek u 
nahrávacích spole#ností a v!skyt "en v n"kolika top 100 seznamech. V!sledky jsou #okující a deprimující a 
to i pro ty z nás, které jsou intenzivn" zapojeny do d"ní na  scén". V"t!ina festival$ – a% ji" jsou 
financovány z ve!ejn#ch prost!edk$ nebo ne – jasn" nep!ikládá "ádn# v#znam zaji!t"ní 
odpovídajícího pom"ru v zastoupení um"lky&, nebo rozmanitosti obecn". To platí takté" pro hudební 
vydavatelství – v N"mecku (epicentru elektronické hudby a "en um"lky'), stejn" jako v mnoha jin!ch 
zemích. V sou#asné dob", m$"e b#t 10% podíl zastoupení "en pova"ován za nadpr$m"r. Cítíme, "e je 
nep!ijatelné, aby ve 21. století bylo praxí to, "e na velkém festivalu bude vystupovat jen jedna jediná "ena. 
Na#e kolegyn" jsou pro nás inspirací a cítíme, "e diváci by je také rádi usly#eli hrát a uvid"li vystupovat. 
V!sledky na#eho pr&zkumu naleznete zde: http://femalepressure.wordpress.com/facts/ $ 
 
Jako kolektivní seskupení v"!íme, "e je d&le"ité zv#!it pov"domí o této problematice a budeme usilovat 
o zm"nu line-up$ na festivalech i na rozpisech hudebních label$ – z hlediska pohlaví, v"ku, kulturního 
zázemí, etnicity ale i (ne) schopnosti. Nep!edpokládáme, "e by se zám"ry organizátor& a kurátor& 
rezervovat tém"! v!hradn" mu"ské um"lce zakládali na prosté nenávisti. Spí#e se domníváme, "e tak #iní 
proto, "e dodr"ují nepsané spole#enské konvence, "e cht"jí podpo!it jejich zájmovou skupinu a neuva"ují o 
sociáln"-politick!ch dimenzích jejich v!b"ru. Oproti tomu festivaly financované nap!íklad nadacemi 
um"ní, které pobírají finan#ní dotace od státu, by m"ly b!t zodpov"dn"j#í a více se zab!vat my#lenkou 
rovn!ch p!íle"itostí pro "eny. 
 
Po"adujeme informovanost, zaujetí jasného postoje, "e nedostatek rozmanitosti je neinspirativní a 
pohodln!, spole#ensky zpáte#nick! a v "ádném p!ípad" se nem&"e pova"ovat za vizioná!sk! – ne-li za 
prezentující p!ehled t"ch nejzajímav"j#ích um"lc& a um"ní sou#asnosti, nato" budoucnosti. Není zde "ádná 
omluva pro neustálé p!ehlí"ení schopn!ch a zajímav!ch um"lky'. P!i v#b"ru ú#inkujících na festivaly 
(zejména pro ty, které mají podporu z ve!ejn#ch finan#ních prost!edk$) musí b#t cílem více 
reprezentativní pom"r "en a mu"$, co" bude i lépe odrá"et situaci v populaci, které doufají slou"it. 
 
Na#e práce je pro nás d&le"itá, je projevem vitální kultury, v!razem na#í doby a tohle je ná# p!ísp"vek k 
tomuto kulturního dialogu. Samoz!ejm", "e také klademe siln! d&raz na kvalitu, na zvládnutí na#ich nástroj& 
produkce hudby a instrument&, propracovanosti hudebních v!razov!ch prost!edk& a stylu. Ale klí#ov# bod 
kulturního pokroku a zlep!ení spo#ívá v interakci s odborn#m publikem: v!kon, v!m"na, zp"tná vazba, 
hodnocení, uvoln"ní, reprezentace, ale i pokusy a omyly jsou základní kroky v rozvoji !emesla a tvo!ivosti. 
 
Bu(me up!ímní – u" toho sta#ilo. female:pressure v"!í, "e není "ádn# d$vod pro dominanci mu"$ v 
hudebních aktivitách. Pot!ebujeme – a platící diváci si to zaslou"í – osv""ující a zábavnou 
rozmanitost! 



Kuráto!i festival&, sponzo!i, majitelé hudebních nakladatelstvé, noviná!i: Dejte "enám více p!íle"itostí! 
Kurátorky "ensk!ch festival, sponzorkyn", majitelky hudebních nakladatelstvé, noviná!ky: Nesna"te se b!t 
lep#ími pouze "riskováním" zaveden!ch mu"sk!ch um"lc&! Dejte "enám více !ancí! 
 
T"#íme se na Va#i odpov"( a do budoucnosti na pozitivní v!voj v tomto sektoru kultury. Prosím, neváhejte 
nás kontaktovat, pokud máte dotazy t!kající se tohoto problému. 
 
Pro sv"tlej#í budoucnost um"ní. 
 
female:pressure 
 

$$http://www.femalepressure.net/ 
https://www.facebook.com/femalepressure 

http://femalepressure.wordpress.com/ 
https://soundcloud.com/groups/female-pressure 

https://twitter.com/female_pressure 
http://paper.li/female_pressure/1362414963 

 
 
 

 
 


