Л Е Т О П И С С У Р Ф О ВА Њ А

Новембар
Letterboxd
letterboxd.com
Још један у низу хибридних сајтова који су уједно и друштвене
мреже и места за размењивање препорука и блог-приказа, у овом случају филмова (после Last.FM-a који је посвећен музици, и Goodreadsa
који је посвећен књиагма). Иако ван сумње визуелно најупечатљивији,
Letterboxd нуди идентичну врсту функционалности као и остали слични
сервиси: корисници могу оцењивати филмове, писати рецензије, правити сопствене топ-листе, водити списак филмова који планирају да гледају у будућности, и, наравно, пратити друге кориснике како чине исте
ствари. Будући да посетиоци сајта прављењем свог профила обликују
садржај који ће гледати, Letterboxd је подједнако отворен и за оне који
би само да прате новости везане за нове холивудске филмове, и за оне
које занимају старија, независна, европска и слична, у мејнстриму мање
популарна остварења. (Милош Јоцић)
Култур!Кокошка
kulturkokoska.com
Веб-магазин посвећен чланцима, есејима, и новостима из света
културе. Уредници портала Култур!Кокошка труде се да садржај буде
младалачки полетан уз дозу префињености, па се тако уз текстове о сликарству и новим позоришним фестивалима могу пронаћи и чланци о
новим (домаћим и страним) бендовима, такмичењима у слем поезији и
стендап комедији, интервјуима са младим и мање афирмисаним уметницима и најавама занимљивих креативних пројеката попут National Novel
Writing Month, чиме се оправдава дефинисање сајта као контра-културног. Будући да је Култур!Кокошка још увек релативно млад пројекат,
већину чланака пише стална редакцијска екипа, али је сајт отворен за
нове сараднике. (Милош Јоцић)
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Супервизуелна
www.supervizuelna.com
Како стоји на сајту Супервизуелне, у питању је „електронски магазин за савремену уметност и визуелну културу”, са мисијом да „бележи,
преноси и анализира актуелне идеје, дешавања и теме из домена савремене визуелне уметности”. У складу са том идејом, сајт је замишљен као
веб-галерија Apple-истичног дизајна, визуелно пријатна, са нагласком
на слике и фотографије уметничких дела домаћих и страних сликара и
концептуалних уметника. Супервизуелна, међутим, није искључиво фото-блог, јер се на сајту налази и приличан број репортажа (са изложби
или радних соба и атељеа младих уметника), интервјуа и чланака. (Милош Јоцић)
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