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<ЕС-НС-Н2>
Your Instagram Posts Might Reveal A Lot More About You Than You Intend To Share
This year, the estimated number of social media users around the globe will grow to
2.77 billion. The potential for people to see into your life increases along with
these numbers, sometimes in ways you might not even realize. Geotagging,
hashtagging, lax privacy settings, the rise of suggesting photos and users, and
simple oversharing all contribute to the likelihood that friends, enemies,
colleagues, bosses, insurance companies, and perfect strangers are looking at what
you post online. To top it off, unless your account is locked down (and miraculously
never subject to a data leak or hack), you have no real way of knowing who views
your content (with the rare example of Instagram stories and the like) or how they
use it.
I just returned from a vacation, during which I ended up accidentally getting to
know a stranger far too well via her Instagram account and realizing just how much
information we accidentally give away on social media unintentionally. With her
permission, I’m going to tell you how I came to know intimate details of her life.
Over the last week, I had the opportunity to visit a beautiful coastal town along
the French Riviera. While I had my smartphone in hand for much of our daily journeys
down the mountain for meals and shopping, I found myself unable to take many photos,
partly because I was enjoying the scenery IRL. So I was curious to see if anyone
else managed to get good photos of the random firework display or an especially
beautiful sunset, and I did a hashtag search for the town on Instagram.
My search brought up about 70k photos, many of which were from the previous few
days. I marveled as I scrolled through and saw the faces of multiple people I had
seen out and about earlier in the day – complete strangers, but whose clothing or
adorable dogs had drawn my attention enough to recognize them later. It was a little
startling to recognize complete strangers.
When I came across a woman with a particularly cute dog, I clicked on her account.
Not because I was particularly interested in her life (or her dog), but out of some
undefinable curiosity. I didn’t intend to look closely at her photos or find out
anything about her, but a photo she posted a few days before, that was visible on
her grid, led me to investigate further.
(…)
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Могуће је да ваше инстаграм објаве откривају више о вама него што ви желите
Ове године, процјењује се да ће број корисника друштвених мрежа порасти на 2,77
билиона. Могућност да људи вире у ваш живот се повећава заједном овим бројевима,
понекад на оним начинима који ви вјероватно и не познајете. Означавање локације,
качење хештегова и немарно ажурирање приватних поставки, повећавање броја
предложених слика и корисника, као и једноставно претјерано дјељење информација све
то доприноси вјероватноћи да пријатељи, непријатељи, колеге, газде и странци гледају
шта ви на интернету постављате. На крају свега тога, уколико су ваши налози
закључани (и неким чудом никад нису хаковани), не постоји ниједан начин да знате ко
гледа ваше објаве (али с ријетким изузецима као што су инстаграм приче и лајкови)
или на који их начин употребљавају.
Управо сам се вратио са одмора на којем сам се случајно превише добро упознао с
једном странкињом преко њеног инстаграм налога и сватио колико ми заправо случајно
дајемо својих информација, а да нам није била намјера. Уз њену дозволу, испричаћу
вам како сам сазнао о интимним детаљима њеног живота.
Прошле седмице имао сам могућност да посјетим један лијеп приобални град на
Француској Ривијери. Иако сам стално уз себе имао свој телефон током свакодневних
силажења низ планину ради ручкова и куповина, нисам био у могућности да пуно сликам
дјелимично због тога што сам више уживо уживала у природи, па ме занимало да ли је
ико други успио да услика ненајављени ватромет или један изузетно прелијеп залазак
сунца, па сам урадио хештег потрагу тог града на инстаграму.
Та претрага ми је избацила око 70.000 слика и већина су била из претходних дана.
Дивио сам се док сам прегледао лица различитих људи која сам претходних дана сретао
– потпуни странци, али које сам препознао због одјеће или слатких паса који су ми
претходно запали за око. Било је помало запањујући препознати неке странце.
Када сам наишао на жену која је имала изразито слатког пса ушао сам на њен налог. То
нисам урадио јер сам био нешто посебно заинтересован за њен живот (или пса), али
чисто онако. Нисам имао намјеру да јој тако детаљно прегледам слике или да нађем
нешто о њој, али слике које је она објавила претходних дана и који су били окачени
на њеном налогу су ме натјерале да дубље истражујем.
(…)
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Ваше Инстаграм објаве могу да открију много више од онога што сте намјеравали да
подјелите
Претпоставља се да ће ове године број корисника друштвених мрежа порасти на 2,77
милијарди. Уз пораст корисника, повећава се и број особа које могу добити увид у ваш
живот, можда и више него што ви желите. Дијељење локација, обиљежавање, недовољно
подешавање приватности, пораст корисника и слика које вам се препоручују и
једноставно превише дијељења личних момената доприносе томе да пријатељи,
непријатељи, колеге, надређени, осигуравајуће компаније и потпуни странци гледају
ваше објаве. Поврх свега, ако ваш налог није закључан (и неким чудом никад нисте
били жртва цурења информација или крађе профила) никад нисте у потпуности сигурни ко
гледа ваше објаве (са изузетком инстаграм прича и слично) или како их користи и на
који начин.
Управо сам се вратио са одмора током којег сам схватио да сам пуком случајношћу
упознао потпуног странца и више него што сам желио путем њеног инстаграм налога и
схватио колико заправо дајемо информација о нама самима путем друштвених мрежа ни
незнајући. Уз њену сагласност, открићу вам како сам успио да откријем неке детаље
њеног живота.
Током прошле седмице, имао сам прилику да посјетим занимљив приобални град Француске
ривијере. Иако сам користио телефон током дневних одлазака у подножје планине ради
куповине и јела, сватио сам да нисам усликао много слика, већином због тога јер сам
уживао у погледу. Због тога ме је занимало да ли је неко други усликао добре слике
ватромета или слику заласка сунца тако да сам потражио страницу овог града на
инстаграму.
Претрагом сам нашао око 70 хиљада слика од којих је већина била усликана неколико
дана раније. Док сам претраживао, изненадио сам се када сам примјетио лица
неколицине људи које сам видио током дана, потпуне странце чија је одјећа или
неодољиви пас привукли моју пажњу довољно да сам их препознао. Било је помало
застрашујуће да сам могао препознати потпуне странце.
Када сам наишао на жену са изразито слатким псом, кликнуо сам на њен налог. Не зато
јер сам био превише заинтересован за њен живот (или њеног пса), него из чисте
знатижеље. Нисам намјеравао да гледам сваку њену слику или сазнам нешто о њој, али
слика коју је објавила прије неколико дана, која је била на њеном профилу, подстакла
ме да истражим њен профил детаљније.
(…)
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Твоје објаве са Инстаграма откривају о теби много више од онога што би ти жељео
подијелити
Ове године, процијењени број корисника друштвених мрежа широм планете ће достићи
2.77 милијарде. Шансе да више људи добију увид у твој живот су веће са тим бројем,
понекад и на начине које ти не разумијеш. Означавање локације, означавање трендова,
незаштићена правила приватности, успон у броју предложених слика и корисника, као и
прекомјерно дијељење садржаја су фактови који доприносе могућности да пријатељи,
непријатељи, колеге, послодавци, осигуравајуће фирме, чак и обични странци имају
увид у то шта ти објављујеш. Поврх свега, осим ако је твој налог максимално заштићен
и осигуран (и неким чудом никад подвргнут нападу хакера), немаш јасне информације о
томе ко има увид у твоје садржаје (Инстаграм приче су један од ријетких примјера
овог феномена) и у које сврхе их користи.
Управо сам се вратио са одмора, на којем сам сасвим случајно веома добро упознао
дјевојку искључиво путем њеног Инстаграм налога, и схватио сам колико ми информација
о себи одајемо на друштвеном мрежама, а да тога нисмо ни свјесни. Уз њено одобрење,
испричаћу ти како сам сазнао интимне детаље из њеног живота.
Током протекле седмице, био сам у прилици да посјетим прелијепо мјесто на обали
Француске Ривијере. И ако ми је телефон био у рукама током већине пута низ планину
ка мјесту гдје сам јео и ишао у куповину, једноставно нисам могао да се замарам
сликањем, првенствено зато што сам био опчињен доживљајем. Занимало ме је да ли је
неко усликао ватромет, или неки посебно лијеп залазак сунца, па сам на Инстаграму
претражио све актуелности о томе мјесту у коме сам боравио.
Моја претрага је резултирала у 70 хиљада слика, од којих су многе усликане
претходних неколико дана. Одушевљено сам разгледао слике многих људи које сам сретао
и виђао раније у томе дану – потпуни странци; али су њихова одјећа или њихови слатки
псићи ипак привукли моју пажњу довољно да их касније препознам. Било је јако чудно,
помало и застрашујуће препознати потпуне странце.
Када сам се сусрео са сликом жене која је имала специфично слатког пса, посјетио сам
њен налог. Не зато што ме је њен живот (нити њен пас) нарочито интересовао, већ због
неке необјашњиве радозналости. Нисам намјеравао да у детаље разгледам њене
фотографије или детаље о њеном животу, али фотографија коју је објавила неколико
дана раније, која је била видљива на њеном распореду фотографија, ме је нагнала да
даље истражујем.
(…)

Page 1

ESISN22004
<ЕС-ИС-Н2-2-04>
Ваши постови са Инстаграма можда откривају више о Вама него што Ви намјеравате да
подијелите
Ове године, процјењује се да ће број корисника социјалних медија, широм свијета,
порасти и до 2,77 билиона. Могућности да људи виде ваш живот ће паралелно уз ове
бројеве расти, понекад на начине које не можете ни замислити. „Geotagging“, „hash
tagging“, немарна подешавања приватности, пораст препоручујућих слика и корисника, и
једноставно превише дијељења, доприноси вјероватноћи да пријатељи, непријатељи,
колеге, шефови, осигуравајуће компаније и савршени странци гледају то што ви
постављате на интернет. По врх свега, осим ако ваш профил није закључан (и неким
чудом никад није подложан хаковању или цурењу информација), немате прави начин да
сазнате ко прегледа ваш садржај (с ријетким изузетком Инстаграм прича и лајкова) или
како га користе.
Управо сам се вратио са одмора, на ком сам случајно упознао странкињу и сазнао много
ствари о њој преко њеног Инстаграм налога, и схватио сам колико ми уствари
информација одајемо по социјалним мрежама, случајно и ненамјерно. Уз њен пристанак,
испричаћу вам како сам сазнао приватне дијелове њеног живота.
Током прошле седмице, имао сам прилику да посјетим један прелијепи град на обали
Француске Ривијере.
Иако сам имао мобилни телефон у рукама скоро све вријеме током дневних излета на
планину, оброка и куповине, нисам баш успио да усликам пуно слика, дјелимично и због
тога што сам уживао у природи у правом животу. Тако, био сам знатижељан и хтио сам
да видим да ли је још неко успио да направи добре фотографије насумичног ватромета
или неког посебно лијепог заласка сунца, па сам потражио ознаку града на Инстаграм
претраживачу.
Моја претрага је избацила око 70 хиљада слика, од којих је већина била од неколико
прошлих дана. Изненадио сам се док са листао кроз слике и гледао фаце људи које сам
претходно тог дана био видио – потпуни странци, чија одјећа или преслатки пси су ми
довољно били привукли пажњу да их касније препознам.
Било је мало запањујуће то што сам препознао потпуне странце.
Када сам наишао на једну жену која је имала специфично слатког пса, кликнуо сам на
њен профил. Не због тога што ме је њен живот нешто посебно заинтересовао (или живот
њеног пса), већ из неке неописиве знатижеље. Нисам имао намјеру да поближе погледам
њене слике или да сазнам нешто о њој, али једна слика коју је била поставила пар
дана прије, а била видљива на њеном профилу, ме навела да истражим дубље.
(…)
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Ваше инстаграм објаве можда говоре више о вама него што сте хтјели показати
Ове године, број корисника медија за социјализацију ће скочити на око 2.77 билиона.
Могућност да људи уђу у ваше животе као и број тих људи се повећава, понекад на
начине које не можемо ни замислити. Таговање географских мјеста, хештеговање, лабава
подешавања приватности, пораст у предложеним фотогафијама и корисницима и просто
мегаломанско објављивање повећавају шансе да пријатељи, непријатељи, колеге, шефови,
осигуравајуће куће и савршени странци гледају твоје објаве на мрежи. Поврх свега,
ако вам профил није закључан (и да неким случајем није предмет процурених
информација или хакера) нема шансе да се зна ко гледа твој садржај (са ријетким
случајевима инстаграм прича и томе слично) или за шта га користе.
Управо сам се вратио са одмора, на којем сам, сасвим случајно, добро упознао једну
непознаницу преко њеног инстаграм профила и схватио колико уствари информација
нехотице одајемо на друштвеним мрежама. Уз њено допуштење, испричаћу вам како сам
дошао до интимних детаља у њеном животу.
У протеклих неколико седмица, имао сам прилику да посјетим један прелијепи приморски
градић у Француској Ривијери. Док сам држао смартфон у руци већину нашег дневног
путовања низ планину до оброка и шопинга, нисам успио да усликам пуно слика,
дјелимично због тога што сам уживао у погледу сопственим очима. Па сам био радознао
да видим да ли је ико успио да направи неку добру слику спонтано раштрканог
ватромета или специфично лијепог заласка сунца. Урадио сам хештег претрагу града на
инстаграму.
Резултати претраге су били око седамдесет хиљада слика, од којих је већина била
усликана у претходних неколико дана. Дивио сам се док сам их скроловао и препознао
лица неколицине људи које сам видио вани раније у току дана потпуне странце, чија су
ми одјећа па и симпатичне цуке привукли пажљу у тој мјери да их препознам доцније.
Било је мало застрашујуће препознати тоталне странце.
Када сам наишао на жену са посебно слатким кером, ушао сам јој на профил. Не зато
што сам био заинтересован у њен живот (или њеног пса) него из неке необјашњиве
радозналости. Нисам имао намјеру да јој детаљније погледам слике или сазнам нешто о
њој, али слика коју је објавила прије неколико дана, а који је био видљив на њеном
гриду, навела ме да истражујем даље.
(…)
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Vaš instagram profil može otkriti mnogo više o vama od onoga što ste hteli
Procenjuje se, da će ove godine, broj učesnika društvenih mreža dostići cifru od
2,77 milijarde. Zajedno sa ovim rastućim brojevima povećava se i mogućnost ljudi da
„gledaju“ u vaš život, ponekad na načine kojih niste čak ni svesni. Geotagovanje,
heštagovanje, lax privacy settings (?), sve vše i više preporučenih slika i
korisnika i jednostavno oversharing – sve to doprinosi verovatnoći da prijatelji,
neprijatelji, šefovi, osiguravajuće firme i ljudi koje uopšte ne poznaješ vide šta
postavljaš online. Povrh svega toga, osim ako tvoj profil nije potpuno zaključan (i
ukoliko nekim čudom nikada nije hakovan), ne postoji nijedan realan način da se
sazna ko gleda tvoj profil (jedini izutetak su insta stories) i šta zapravo radi na
istom.
Nedavno sam se vratila sa odmora tokom kojeg sam, sasvim slučajno, uspela da upoznam
potpunog stranca i to preko njenog instagram profila.
Tada sam shvatila koliko informacija dajemo i to sasvim slučajno i nesvesno. Uz
njenu dozvolu, ispričaću vam kako sam uspela da saznam intimne detalje njenog
života.
Tokom prošle nedelje, imala sam priliku da posetim prelep primorski grad na Azurnoj
obali. Iako sam većinu vremena držala u ruci svoj pametan telefon, shvatila sam da
nisam uslikala puno fotografija delom zbog toga što sam uživala u pejzažu IRL. Zbog
zoga sam htela da vidim da li je neko drugi uspeo da uslika dobre fotografije
vatrometa koji se tada dešavao ili možda ima slike jednog od prelepih zalazaka
sunca, tak oda sam ukucala naziv grada kao hešteg na instagramu. Pretraga je
pokazala 70.000 fotografija, većina njih je nastala u poslednjih nekoliko dana.
Divila sam se dok sam „motala“ kroz slike i videla sam lica ljudi koje sam srela
ranije og dana – totalni stranci ali svi oni ljudi čija su odeća ili presladak pas
privukli moju pažnju u toj meri da mogu da ih prepoznam posle. Bilo je pomalo
zapanjujuć osećaj da stako mogu tako da prepoznajem kompletne strance. Kada sam
naišla na devojku sa meni preslatkim psom, kliknula sam na njen profil, ne zbog toga
što sam bila nešto posebno zainteresovana za njen život (ili psa), već više iz neke
neobjašnjive radoznalosti. Uopšte nisam imala nameru da joj gledam profil, ili da
sazam bilo šta o njoj, jednostavno slika koju je postavila pre par dana, i koja je
bila vidljiva na njenom profilu, me je navela da istražim još više.
(…)
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ESNSN23005
<ЕС-НС-Н2-3-05>
Vaše objave na Instagramu možda otkrivaju više o Vama nego što želite
Procenjuje se da će broj korisnika društvenih mreža ove godine porasti do 2,77
milijarde. Šanse da ljudi imaju uvida u Vaš život se povećavaju, ponekad na način
koji ne biste očekivali. Geografske lokacije, heštegovi, slabo podešena zaštita,
porast predloženih slika i korisnika ili jednostavno prezasićenje društvenih mreža
objavama dovode do toga da Vaši prijatelji, neprijatelji, kolege, šefovi,
osiguravajuće kuće i potpuni neznanci gledaju Vaše objave. Pored svega toga, ukoliko
Vaš profil nije zaključan – i nekim čudom nikad hakovan, nemate predstavu o tome ko
gleda Vaš sadržaj (izuzev Instagram story-ja i sličnog) i kako ga koristi.
Skoro sam se vratila sa odmora gde sam slučajno upoznala potpunu strankinju preko
njenog Instagram-a previše dobro. Tada sam shvatila koliko informacija slučajno i
nenamerno otkrivamo preko društvenih mreža. Sa njenom dozvolom, ispričaću Vam kako
sam saznala privatne detalje njenog života.
Tokom prošle nedelje sam imala priliku da posetim divan, priobalni grad na
Francuskoj rivijeri. Iako sam držala svoj telefon u ruci velikim delom naših dnevnih
putovanja niz planinu zbog obroka i kupovine, nisam mogla da mnogo fotografišem,
delom jer sam uživala u prizoru u stvarnom životu. Zato sam htela da vidim da li je
neko drugi imao dobre slike slučajnog vatrometa ili izuzetno lepog zalaska sunca, pa
sam obavila pretragu heštegova grada na Instagram-u.
Rezultat moje pretrage je bio 70 hiljada slika, a mnoge od njih su bile od
prethodnih par dana. Divila sam se dok sam pregledala slike mnogih ljudi koje sam
videla napolju ranije tog dana – potpuni stranci čija odeća ili slatki psu su mi
privukli pažnju, dovoljno da bi ih prepoznala. Malo je bilo zastrašujuće prepoznati
potpune neznance. Kada sam naišla na sliku žene sa baš slatkim psom, ušla sam na
njen profil. Ne zato što me je nešto posebno zanimao njen život, ili njen pas, već
iz neke neobjašnjive radoznalosti. Nisam imala nameru da joj gledam slike ili da
saznam nešto o njoj, ali me je slika koju je postavila par dana ranije i koja je
bila dostupna, nagnala da dalje istražujem.
(…)
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<ЕС-НС-Н2-3-06>
Ваше објаве на Инстаграму говоре о Вама много више него што Ви то желите
Процењује се да ће се ове године број корисника друштвених мрежа широм света попети
на 2.77 милијарди. Потенцијал да људи имају увид у Ваш живот се повећава заједно са
овим бројем, понекад и на начине које не можете ни да замислите. Геотаговање,
хаштаговање, недовољно добра подешавања приватности, повећање препоручених
фотоградија и корисника, и једноставно претерана активност доприносе вероватноћи да
пријатељи, непријатељи, колеге, шеф, осигуравајуће компаније и тотални странци
гледају оно што Ви поставите на Инстаграм. Плус све на то, уколико Ваш профил није
закључан (и неким чудом никада није био хакован нити је дошло до објављивања Ваших
података) не постоји прави начин да знате ко све гледа ваше објаве (Инстаграм
„приче“ и томе слично су ретки изузеци) нии каки их користи.
Управо сам се вратио са одмора током кога сам случајно упознао странца превише добро
преко његових објава на Инстаграму и схватио колико заправо информација одајемо на
друштвеним мрежама без намере. У њено одобрење, испричаћу вам како сам дошао до тога
да знам интимне детаље њеног живота.
Током прошле недеље, имао сам прилику да посетим један приморски град на обали
Француске ривијере. Иако сам имао свој паметни телефон код себе токок већине наших
путовања низ планине да бисмо ручали и ишли у куповину, нисам био у стању да
направим пуно фотографија, делом зато што сам уживао у погледу у стварном животу.
Тако да ме је занимало да ли је неко други успео да направи добре фотографије
ватромета или посебно лепог заласка сунца, па сам претражио хаштаг града на
Инстаграму.
Пронашао сам око 70 хиљада фотографија од којих су многе биле од претходних неколико
дана. Дивио сам се док сам пролазио кроз фотографије и препознао лица људи које сам
видео напољу раније тог дана, тоталне странце, али чије су ме одевне комбинације и
неодољиви пси привлачили пажњу довољно да их касније препознам. Било је запањујуће
препознавати тоталне странце.
Када сам налетео на жену са посебно слатким псом, кликнуо сам на њен налог. Не зато
што сам био посебно заинтересован за њен живот (или за њеног пса), већ због неке
недефинисане знатижеље. Нисам намеравао да испитујем њене слике претерано пуно нити
да сазнам било шта о њој, али ме је слика коју је објавила пар дана раније која је
била јавна на њеном профилу натерала да истражим даље.
(…)
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ESNSN23007
<ЕС-НС-Н2-3-07>
Ове године предвиђено је да број људи који користе друштвене мреже ће порасти на
2,77 милијарди. Потенцијал за људе да те виде у твој свакодневни живот се повећава
заједно са овом цифром, понекад на начине на које не видиш. Геотаговање и
хаштаговање нема довољно приватности, успон неприкладних фотоградија и корисника и
једноставно превише дељење информацја доприноси да вероватност да пријатељи,
непријатељи, колеге, шеф, људи из здравственог осигурања и странци, сви ти људи
гледају шта радиш на интернету. Још боље, само ако ти је налог затворен, и неком
чудом никад није хакован, ти у ствари немаш знања ко гледа твој налог (не рачунајући
Instagram) или како га користиш. Управо сам се вратио са одмора током кога сам
случајно сазнао превише о странцу преко Instagrama налога и сватио колико не намерно
дајемо информација на интернету. Са њеном дозволом испричаћу вам како сам сазнао
интимне детаље њеног живота. Прошле недеље имао сам прилику да посетим прелепи град
на Азурној обали. Иако сам имао мобилни при руци док сам се спуштао низ планину због
куповине и ужине, нисам могао себе да натерам да сликам, делимично зато што сам
уживао у околини. Био сам знатижељан да ли је неко усликао добре слике ватромета
током дана па сам истраживао на Инстараму. Истрагом сам нашао 70000 слика од
претходних дана. Запрепашћено сам гледамо док сам претраживао лица неколико људи
које сам раније видео. То су били потпуни странви, које сам касније препознао због
њихове одеће и паса. Био сам помало запрепашћен што сам могао препознати потпуне
странце. Кад сам наишао на жени са посебно слатким псом, кликнуо сам на њен профил.
Не зато што сам био заинтересован у њен живот. Него због знатижеље. Нисам планирао
да погелдам њене слике или да сазнам ништао њој, али фотографија коју је поставила
добела ме је да истражим даље.
(…)
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<ЕС-НС-Н2-3-08>
Инстаграм постови откривају много више него што бисмо желели
Процењује се да ће ове године бити око 2.77 милијарди корисника широм света. Други
људи добијају могућност да завире у наш живот, а да ми тога нисмо ни свесни.
Означавање места на ком се налазимо, појмова и других њуди, „лабаве“ опције
подешавања приватности, повећан број предложених слика и корисника, и уопште
постављање превише доприносе вероватноћи да наши пријатељи, непријатељи, колеге,
шефови, осигуравајућа друштва, чак и људи нама непознати, могу видети све што
поставимо на мрежу. И на крају крајева, уколико наш профил није закључан (или неким
чудом није предмет хаковања и крађе информација) не можемо знати ко је све погледо
садржај који смо поделили или како га користе (наравно, са изузетком сторија на
Инстаграму).
Недавно сам се вратила са путовања на коме сам случајно врло добро упознала једну
странкињу преко њеног Инстаграм профила. Тада сам постала свесна колико ми заправо
ненамерно информација поделимо на друштвеним мрежама. Уз њену дозволу испричаћу вам
како сам успела да сазнам толико личних података о њеном животу.
Током прошле недеље успела сам да се упознам са једним прелепим поморским градом на
Азурној обали. Иако сам велику већину времена мала телефон у рукама да бих испратила
на мапи кретања низ планину, на ручак или због куповине, нисам успела да превише
фотографишем, највише јер сам се дивила призорима око мене уживо. Због тога сам била
врло радознала да видим да ли је неко успео да ухвати неку добру слику ватромета или
необично предивног заласка сунца и потражила сам на Инстаграму означивши тај град у
прозорчићу за тражење.
Пронашла сам преко 70000 фотографија, многе од њих фотографисане тих дана. Са
чуђењем сам схватила да док сам листала фотографије, приметила сам да препознајем
многа лица која сам виђала тих дана. Све то су били странци који су ми привукли
пажњу својом одећом или преслатким псима. Било је запањујуће препознати потпуне
странце.
Када сам наишла на жену са преслатким псом, ушла сам на њен профил. То нисам учинила
зато што сам се заинтересовала за њен живот нити за њеног пса, већ из неке
необјашњиве радозналости. Нисам намеравала да пажљиво погледам њене слике, али ме је
једна слика на њеном профилу повела да истражим даље.
(…)
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