ČERVENEC 2021
Kunc zve za hranici představivosti. Do Kampusu Hybernská
„Za hranicí představivosti“ - to je úryvek z Einsteinova citátu i název aktuální
výstavy Milana Kunce, jež je do soboty, 7. srpna k vidění v Galerii Kampusu
Hybernská.
Výstava s názvem Za hranicí představivosti, pojmenovaná podle úryvku z citátu
Alberta Einsteina, představuje průřez jeho všestrannou bohatou tvorbou za
několik uplynulých desetiletí, od okamžiku, kdy se poprvé objevil na německé
scéně, přes léta, kdy úspěšně pracoval v New Yorku, Los Angeles, Římě a Kolíně
nad Rýnem, až po jeho nynější polohu, rozvíjenou během jeho patnáctiletého
pobytu v Praze.
Výstavu, propojenou životopisným pásmem, člení několik na sebe navazujících
tematických celků, složených z autorovy düsseldorfské minulosti sedmdesátých
let, kdy svým projevem šel proti proudu tehdejšího umění, z proměnlivého toku
jeho hlavních, vzájemně se přelévajících a proplétajících námětových oblastí,
týkajících se globalizace, symbolů růží a srdcí, lásky, všedního a svátečního
života, idyly bezčasí a dramatických dopadů dnešní civilizace. Do výstavy jsou
začleněny i vyostřené koláže ze souboru Ost-Pop, ve kterých se autor navrací k
jednomu z nejdůležitějších východisek tohoto média v Německu, jímž byla
především sociální kritika, stejně jako fotomontáže, zabývající se propojením
hlavních symbolů totalitní a konzumní společnosti.
Milan Kunc přispěl svou tvorbou ke vzniku sbírky Květy 2018, za jejíž realizací
stála naše společnost AIA – Alternative Investment, s.r.o. ve spolupráci s ak. mal.
Borisem Noskem. Více informací naleznete na: www.kvety2018.cz.

Ekonomika EU ve čtvrtletí vzrostla o 1,9 %, vymanila se z
dvojité recese
Ekonomika Evropské unie se ve druhém čtvrtletí vrátila k růstu. Vymanila se tak
z dvojité recese, kterou způsobila pandemie covidu-19. Statistický úřad Eurostat
dnes ve svém prvním rychlém odhadu oznámil, že hrubý domácí produkt (HDP)
EU se proti předchozím třem měsícům zvýšil o 1,9 %. Svižný růst vykázalo
Německo, Itálie i Francie, k růstu se vrátila i česká ekonomika, i když v jejím
případě růst výrazně zaostal za očekáváním.
V prvním čtvrtletí ekonomika EU klesla o 0,1 % po snížení o 0,4 % v posledních
třech měsících loňského roku. Po silném oživení v loňském třetím kvartálu se
tak unijní ekonomika vrátila do recese, která se obvykle definuje jako
minimálně dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. HDP samotné
eurozóny se ve druhém čtvrtletí zvýšil o dvě % po poklesu o 0,3 % v prvních
třech měsících roku. V meziročním srovnání HDP v EU vzrostl o 13,2 % a v
eurozóně o 13,7 %.
Vývoj ekonomiky eurozóny tak překonal očekávání analytiků. Ti podle
průzkumu agentury Reuters předpokládali, že HDP se proti prvnímu čtvrtletí
zvýší o 1,5 procenta a meziročně o 13,2 procenta. Na ekonomickou aktivitu má
příznivý vliv postupné uvolňování opatření zavedených proti šíření koronaviru.

Indexy v USA na historických maximech
Americké akcie opět atakovaly historická maxima, když čísla z výkonu
ekonomiky měřeného hrubým domácím produktem zvýšily koncem července
nákupní apetit. Výsledky sice zaostaly za očekáváním, ale osobní spotřeba ve
Spojených státech letěla nahoru. Prohlášení šéfa Fedu Powela o tom, že trh
práce má stále prostor ke zlepšení to byla pozitivní zpráva, která nalila
optimismus do žil investorů.

Bitcoin: Elon Musk znovu obrátil, Tesla zřejmě bude
přijímat kryptoměnu
Zakladatel a šéf Tesly Elon Musk uvedl na konferenci ke kryptoměnám, že jeho
další společnost SpaceX drží bitcoin a že on osobně má v portfoliu kryptoměny
bitcoin, ethereum a dogecoin. Musk také uvedl, že se těžba bitcoinu podle něj
přesouvá k „obnovitelné energii“ a že Tesla pravděpodobně opět začne přijímat
platby bitcoinem za svoje auta.
Od Muska jde o překvapivé komentáře a další obrat v názoru. Musk nejprve na
začátku roku uvedl, že Tesla nakoupila do své bilance bitcoiny a že je bude
přijímat jako platbu za nové vozy. Poté na jaře kritizoval vysokou energetickou
náročnost těžby bitcoinu a přijímání bitcoinů za vozy Tesla pozastavil.
Nyní naznačil další možný obrat. Cena bitcoinu reagovala posílením cca o 2000
USD na 32 000 USD.

Horská dráha bitcoinu
Svět kryptoměn v závěru července znovu přepnul do role generátoru bohatství.
Investoři si jen za uplynulých deset dní přilepšili o více než 380 miliard dolarů, o
které vzrostla hodnota globálního trhu virtuálních mincí, což odpovídá takřka
třetinovému nárůstu. I přes relativně krátké trvání jde o nejdelší růstovou etapu
kryptotrhu od konce dubna, kdy svět virtuálních mincí šplhal k historickému
rekordu. Doslova útokem vzali spekulanti kryptoměny a tokeny využívané v
herním průmyslu, které dokázaly kupcům v závěru měsíce takřka zdvojnásobit
investici.
Růstové impulsy, paradoxně včetně těch nenaplněných, prý mohou zvýšit apetit
po kryptoměnách i v příštích týdnech. „Trh čekal už nějakou dobu na impulz k
růstu poté, co se ukázalo, že potenciál ke spekulacím na pokles kryptoměn se
vyčerpal,“ soudí Jan Lamser z fintechové společnosti Red Eggs.
Sílu trhu podle něho ukázal způsob, jakým se vypořádal s fámou o akceptaci
kryptoměn největším globálním e-shopem Amazon. „I po vyvrácení této fámy se
trh dál drží na dosažené úrovni, možná i s dalším potenciálem k růstu,“ dodává
Lamser.
Kryptoměnový trh padl na své lokální dno 20. července, kdy na světových
burzách obíhaly mince v celkové hodnotě 1,18 bilionu dolarů. To znamenalo
nejlevnější trh od počátku února, kdy se začala formovat masivní růstová vlna
vrcholící v polovině května.
Tehdy se hodnota trhu přiblížila k rekordním 2,6 bilionu dolarů. Poté trh během
dvou týdnů propadl přibližně o polovinu a až do závěru července stagnoval, či
mírně slábl.
Po více než týdnu intenzivního růstu zažehnutému i obnoveným vstřícným
postojem Elona Muska trh vystoupal na takřka šestitýdenní maxima. Zhruba
polovinu ze zmíněných bezmála čtyř set miliard vydělal investorům bitcoin,
zbytek alternativní mince.
„Bitcoin se vyšvihl na vrchol konsolidačního pásma, kde však byl již v červnu a k
definitivnímu proražení tehdy nedošlo. Nyní vypadá růst ještě dynamičtěji a
zdravěji,“ soudí člen vedení společnosti XTB Michael Kopta. „Šance na rezolutní
průraz hranice čtyřiceti tisíc dolarů je nyní větší než tehdy. Pokud se to podaří,
mohli bychom se opět podívat k maximům u šedesáti tisíc dolarů,“ dodává
Kopta.

Akcie ve Spojených státech rostly ke 23. červenci čtvrtý den po sobě a všechny
tři hlavní akciové indexy uzavřely obchodování na rekordu. Dow Jonesův
index přesáhl poprvé v historii hranici 35 tis. bodů, index S&P 500 dnes vzrostl
o 1,01 procenta na 4.411,79 bodu. Index Nasdaq Composite se zvýšil o 1,04 % na
14.836,99 bodu.
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