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1. Úvod 

 
Joel Meyerovitz: Broadway and West 46th street, New York, 1976 

Ch. Norberg-Schulz na konci své knihy Genius Loci, v kapitole věnované 
současnému stavu zacházení s krajinným a architektonicky ztvárněným 
prostředím, mluví o ztrátě místa. Ztrácíme svoje místo v přírodě, postrádáme 
místo koncentrující společenský život, budovy přestávají hrát roli významů v 
prostředí. Příčinou této ztráty je na jedné straně monotónnost pozdně moderní 
architektury a na straně druhé vizuální chaos. Hektická moderní městská 
džungle stojí v opozici k věky broušenému geniu loci starých měst plných 
významů.1 M. Andrews se v krátké zmínce ve své práci dotýká téhož problému, 
ale z jiné strany. Méně hodnotí a více popisuje. Tvrdí, že město se v návaznosti 
na rozvoj obchodu a služeb zapříčinilo větší individualizaci percepce 
městského prostoru, která fragmentarizuje pohledy do mnoha dílčích objektů a 
obrazů. Meyeritzova fotografie má ukazovat tuto fragmentarizaci, kdy je člověk 
na ulici obklopen značkami, reklamami, barvami a to do té míry, že už vlastně 
nevidí samotné budovy. „Toto je nová divočina, která je ovšem oproti té 

                                                 
1 NORBERG-SCHULZ, CH. Genius loci: K fenomenologii architektury. Praha: Odeon, 1994, s. 189-
190. 
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přírodní tvořena téměř protikladnými prvky: namísto místa téměř zbaveného 
lidské přítomnosti a artefaktů, město je místem pře-užívaným (overused) a je 
tvořeno téměř výhradně artefakty.“2 

Andrewsův popis je bezesporu výstižný. Člověk v městském prostoru je 
vystaven mocnému vizuálnímu tlaku, který svou agresivitou a proměnlivostí 
unavuje a vysává, ale do jisté míry lze říct, že i nabíjí a naplňuje. Vede tento 
vizuální kontext nutně ke ztrátě místa? Ke ztrátě vazby na naše okolí, jak se 
snaží ukázat Norberg-Schulz? Zdá se, že ne. Problémem je spíše to, že s 
dynamikou vývoje vizuálního prostoru tak trochu nestíháme držet krok a 
především se snažíme číst nové prostředí hodnotovou optikou prostředí 
tradičního. 

Přibližně od roku 2000 se v ulicích celého světa objevuje a rychle šíří nový 
způsob uměleckého projevu, který se zásadně vymyká zavedeným pravidlům 
galerijního umění. Jedná se o anonymní umělecké výtvory, které jejich tvůrci 
ilegálně umísťují do veřejného prostoru měst a velkoměst. Umělecká díla, která 
se nedají koupit ani prodat, vytvořená s nadšením a oddaností, aby záhy byla 
poničena, překryta novými díly či odstraněna úřady. Tento vskutku globální 
fenomén, jehož rozsah a obliba roste především díky rozšíření internetu, je 
označován různě, nejčastěji street art (umění ulice, pouliční umění), post graffiti 
či urban art (městské umění). Vychází nejen z hnutí graffiti, ale také z plakátů a 
nálepek skateboardové a punkové subkultury. Často je spojováno s 
aktivistickým uměním, které se zabývá nejčastěji kritikou globalismu, rasismu, 
médií, reklamy a konzumního životního stylu. 

Předkládaná práce si klade za cíl prozkoumat tento způsob zacházení s 
městským prostorem. Jejím výsledkem by měl být mozaikovitý portrét určité 
skupiny lidí, pro něž je vizualita města srozumitelná, a kteří ji sami aktivně 
mění. S určitým odstupem bychom tyto umělecké aktivity mohli číst právě jako 
vytváření nových míst a nových významů s důrazem, na to, že jde o místa 
podstatně odlišná od kamenných a urbánních významností u Norberga-
Schulze. Místo je ve street artu mnohem méně výrazné, téměř skryté, ale s touto 
skrytostí pracuje jako s nástrojem. Často nestojí samo v sobě, ale potřebuje 
významové kontexty, které jej osmyslňují. A v neposlední řadě je extrémně 

                                                 
2 ANDREWS, M. Landscape and Western Art. New York: Oxford University Press, 1999, s. 16-18. 
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pomíjivé a trvá přinejlepším v řádu týdnů. Na druhou stranu je uchopitelnější, 
bezprostřednější a především respektuje svého diváka, je mu šito na míru. 

Následující text se nejprve pokusí toto hnutí pojmenovat a definovat na 
základě diskuzí samotných účastníků. Poté by bylo záhodno krátce a obecně 
představit hnutí graffiti, na které street art úzce navazuje a zároveň stanovit, v 
čem se tato hnutí odlišují, či shodují. Obě hnutí jsou považovány za subkultury, 
tudíž by se práce v další části měla věnovat teoriím subkultur a jejich vývoji. 
Logickým vyústěním této části práce by měla být aplikace subkulturní teorie na 
hnutí street artu. Teoretický rámec by práce neměla opustit ani v následující 
části věnované sociologii umění. V ní by se měla pokusit o přiblížení části díla 
francouzského sociologa Pierra Bourdieu, která se zabývá jeho teorií pole 
umění, kulturního a symbolického kapitálu a habitusu a její interpretace Sarah 
Thortonovou, která se zabývá studiem klubových kultur devadesátých let. 
Následně by měla být subkultura street artu vsazena do teoretického rámce 
zmiňovaných konceptů. 

Závěrečná část práce by ráda přiblížila reprezentativní vzorek 
nejvlivnějších, nejznámějších či nejpestřejších tvůrců street artu ve světě i v 
České republice včetně nejpoužívanějších technik, se kterými street artoví 
umělci pracují.
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2. Definice pojmu street art a jeho vymezení 

Když se v roce 2004 provozovatelé internetového portálu Wooster Collective 
obrátili na své návštěvníky z celého světa s otázkou, jak by pojmenovali právě 
probíhající umělecké hnutí, kterého jsou sami součástí, rozpoutala se na toto 
téma široká diskuze3. Po třech a půl letech stále zůstává podtitulem tohoto 
virtuálního místa, kde se tvůrci street artu setkávají, A Celebration of Street Art, 
doslovně přeloženo jako oslava pouličního umění. I to je dokladem, že se 
účastníci diskuze nedokázali shodnout na výstižnějším pojmenování, než právě 
street art. Termín street art4 se obvykle nepřekládá a označuje „vesměs 
nepovolené nebo jen dodatečně schválené umělecké intervence do veřejného 
prostoru.“5 Je to jakékoliv umění vytvářené na veřejných místech. Motivy a 
objekty street artu jsou tak rozmanité, jako jejich autoři.6 

Street art jako svébytný způsob uměleckého vyjádření úzce navázal na 
graffiti, ale v současné době využívá množství technik od samolepek (tzv. 
stickering), šablon a plakátování, až po trojrozměrná díla.7 

Vraťme se však k výše zmiňované diskuzi na internetových stránkách 
Wooster Collective. Jedním z často diskutovaných pojmenování byl i termín 
městské umění – urban art. Americký umělec Logan Hicks, který pracuje 
převážně se šablonovými graffiti, v diskuzi napsal: „Městské umění je podle 
mne termín, který nejlépe popisuje diskutované hnutí. Umění, které je 
vytvářeno tímto hnutím, je ovlivněno městským prostředím, ve kterém i 

                                                 
3 Putting A Name To It.... We Need Your Help. Wooster Collective [online]. 6. 1. 2004 [cit. 2007-08-
11]. Dostupné z 
<http://www.woostercollective.com/2004/01/putting_a_name_to_it_we_need_y.html>. 
4 V Češtině se můžeme se setkat i s jednoslovným termínem streetart. 
5 ŠTEFKOVÁ, Z. Street art. Artlist: databáze současného umění [online]. [cit. 2007-08-11]. Dostupné 
z <http://artlist.cz/?id=156>. 
6 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Street art [online]. c2007 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Street_art>. 
7 ŠTEFKOVÁ, Z. Street art. Artlist: databáze současného umění [online]. [cit. 2007-08-11]. Dostupné 
z <http://artlist.cz/?id=156>. 
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primárně žije. [...] Lidé, prostředky, povrchy a výstavní plochy, které existují v 
tomto hnutí, se zrodili v městských ulicích.“8 

S Hicksem souhlasí Onema z OMG crew z Cambridge a dodává, že 
pojmenování městské umění jednoduše vyjadřuje to, co tvůrci dělají: „Vytváří 
umění, které je inspirováno městským prostředím, ve kterém žijí, ve kterém jej 
vytváří a pro které je vytvářeno. Je to jednoduché a lehce pochopitelné pro ty, 
jež umění nevytvářejí a zároveň tento termín stále vyjadřuje motiv kreativity a 
inteligence, a ne pouze ‚vandalství‘.“9 Zároveň si Onema myslí, že výraz post 
graffiti či další návrhy, které v sobě obsahují slovo graffiti, nejsou právě nejlepší 
alternativou, neboť pro většinovou společnost má výraz graffiti negativní 
konotace. 

Nejbouřlivější diskuze se však vedla nad termíny street art a post graffiti. S 
oběma se můžeme setkat jak v literatuře, tak právě na různých internetových 
stránkách, kde se tvůrci scházejí, diskutují a sdílejí své výtvory či výtvory 
druhých. Pojem post graffiti poprvé použila Dolores Neumann v předmluvě 
katalogu k výstavě v galerii Sidney Janise v roce 198310 a označovala jim 
jakékoliv TTP graffiti11 vytvořené na plátně. Ovšem několik tvůrců, např. 
aktivista, který si říká D*Face, se brání v používání tohoto označení z důvodu, 
že předpona post implikuje myšlenku, že graffiti je mrtvé, což podle něj není 
pravda.12  

                                                 
8 „My take is that Urban Art best describes this movement. The art that signifies this movement 
is influenced, and primarily lives within, the city environment. [...] The people, the mediums, 
surfaces, and showcases that exist within this movement are all born from the city streets.“ 
Zdroj: What The Hell Should We Call It?.... The Initial Responses. Wooster Collective [online]. 7. 
1. 2004 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://www.woostercollective.com/2004/01/what_the_hell_should_we_call_i.html>. 
9 „It sums up what we are doin: creating art in/for/inspired by the Urban environment that we 
live in. It is simple and easily understandable to those who don't do art, while still maintaining 
an idea of creativity and intelligence, not just ‚vandalism‘.“ Zdroj: What The Hell Do We Call 
This Thing?.... More Responses. Wooster Collective [online]. 9. 1. 2004 [cit. 2007-08-11]. Dostupné 
z <http://www.woostercollective.com/2004/01/what_the_hell_do_we_call_this.html>. 
10 JACOBSON, S. Den spraymålade bilden: Graffitimåleriet som bildform, konströrelse och läroprocess. 
Lund: Aerosol Art Archives, 1996, s. 204. 
11 TPP graffiti – zkratka základních forem graffiti: tags, throw-ups, pieces, viz Příloha. 
12 REINECKE, J. Street-Art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz. Bielefeld: transcript 
Verlag, 2007, s. 16. 
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Ti, kterým označení street art přišlo neadekvátní, měli problém se slovem 
ulice, neboť omezuje možnosti média – výtvory se mohou prezentovat i v 
galeriích či časopisech – nebo naopak se slovem umění. V tématické diskuzi na 
serveru Ekosystem to výstižně shrnul Eko, který napsal, že většina prací, které 
nazýváme street artem jednoduše uměním není. Pro mnoho tvůrců je to hra 
a/nebo grafický design. Vytvoření nějakého znaku nebo piktogramu na papíře 
a jeho umístnění na ulici z nikoho umělce neudělá. Tvůrce musí vědět proč to 
dělá, být schopen to vysvětlit.13 Estetická reflexe není vždy cílem těchto 
výtvorů. Pro mnohé tvůrce je street art prostředkem kreativní rezistence, ať jde 
o rezistenci proti konzumní společnosti či výkonné moci státu, nebo jednoduše 
rezistenci pro rezistenci samu. Tento odpor nachází vyjádření v různých 
konkrétních technikách, jakými jsou například adbusting (reklamní výtržnictví), 
subvertising (antireklama) a jiné techniky tzv. culture jamming,14 ničení 
soukromého majetku, politický či protikonzumní aktivismus. 

Další účastníci diskuze dále navrhovali zcela nové výrazy jako např. 
poststrukturální městský symbolismus, veřejný expresionismus, městská 
malba, alternativní umění, poetický terorismus, asfaltové skicování, městský 
expresionismus, post umění, svobodné umění, neo graffiti či nehiphopové 
graffiti. 

Z nedostatku adekvátnějšího termínu, jak v odborné literatuře, tak v 
rozhovorech s tvůrci či v internetových diskuzích, se autor této práce rozhodl 
používat termín street art, který definuje jako nepovolené různorodě 
motivované umění vytvářené na veřejných místech, úzce navazující na graffiti a 
využívající množství rozmanitých technik. Street art je třeba zřetelně odlišit od 
teritoriálního graffiti, vandalismu a reklamy. 

                                                 
13 #Aesthetics, aesthetics, aesthetics, etc. Ekosystem [online]. 18. 7. 2006, poslední revize 7. 9. 
2006. [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://www.ekosystem.org/forum/viewtopic.php?t=2984>. 
14 „Culture jammning (záměrné rušení kultury) je činností, při níž se konkrétní nadnárodně 
rozšířený mediální produkt, (billboard, leták, fotografie nebo například reklamní plocha na 
autobusech či tramvajích), využije pro propagaci něčeho jiného, než jak bylo původně tvůrci 
zamýšleno. Cílem hnutí je při zachování stávající komunikační strategie vystavěné do kontrastu 
s novým cílem propagace poukázat na stávající globální společenské problémy.“ Zdroj:  
VLNAS, M. Culture jamming: snaha o kreativní formu antiglobalizačního protestu. Stisk 
[online]. 19. 4. 2005 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://stisk.fss.muni.cz/view.php?cisloclanku=2005041922>. 
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3. Graffiti 

Street art je často zaměňován s graffiti. Rozsah předkládané práce nám 
neumožňuje zabývat se subkulturou graffiti obšírněji, pro vymezení street artu 
je však třeba, abychom zde nastínily podstatné rysy a znaky hnutí graffiti. 

Esencí graffiti je zanechat po sobě otisk. Začalo to psaním jména nebo tagu 
po zdech, vlacích či jakémkoliv v danou chvíli dostupném povrchu. 

Termínem graffiti pocházejícím z řeckého slova graphein (psát; graffiti je 
zároveň množným číslem italského slova graffito, škrábanec) byly původně 
označovány různé nápisy či malby vyškrabávané do zdí apod. Za počátky jevu 
„psaní po zdech“ se považují již prehistorické jeskynní malby, samotné nápisy 
jsou známy např. ze starého Egypta či z vykopávek v římských Pompejích a 
Herculaneu. V současné době je termín graffiti užíván především v souvislosti s 
jevem, který se objevil na přelomu 60. a 70. let 20. století v USA v New Yorku a 
Filadelfii.15 Od původních forem psaní po zdech (které vedle něj paralelně 
existují dál) se odlišuje především vyvinutím a užíváním specifických forem a 
stylů, používáním pseudonymních podpisů místo jmen a vytvořením 
subkultury tvůrců graffiti – psaní po zdech již není pouze záležitostí jedinců, 
ale volně organizovaných skupin. Graffiti se spojilo s hip hopem, kulturním 
projevem spojeným především s rapovou hudbou a DJ-ingem a vytvořilo 
samostatnou subkulturu s vlastním hodnotovým systémem. 

Graffiti můžeme rozdělit na pět typů:16 

• Agnomické 
• Milostné 
• Obscénní, erotické, skatologické 
• Intelektuální, lidová moudra, limeriky, kázání 
• Politické, náboženské nebo sociální 

 

                                                 
15 JACOBSON, S. Den spraymålade bilden: Graffitimåleriet som bildform, konströrelse och läroprocess.  
Lund: Aerosol Art Archives, 1996, s. 26. 
16 WOODWARD, J. D. How to read Graffiti [online]. 13.6.1999 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://www.team183.com/html/kasinomasterpaper/paper.htm>. 
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Často se můžeme setkat s graffiti, které se skládá z více typů. Agnomické 
graffiti se týká jména, iniciály, přezdívky, zakódované identity. Kategorie 
milostné popisuje výtvory v rozpětí od vyrytých iniciál milenců do kůry stromů 
až po zakódované vzkazy zdobící oblíbená zákoutí městských homosexuálů. 

Nejrozšířenější formou graffiti je graffiti agnomické, lze jej nalézt na 
školních lavicích, na sedadlech autobusů, ve vězeňských celách všude na světě. 
Je to graffiti, které označuje jméno či identitu jedince nebo skupiny. Jméno 
můžete vyrýt, vyškrábat, nakreslit, namalovat, nasprejovat či vyleptat. 
Agnomické graffiti lze ještě rozdělit na lineární a nelineární. Nelineární je psaní 
jména náhodně na různých místech. Lineární sleduje určitou linii, ať již je to 
linka metra, trať vlaku či cesta do školy.17 

Fenomén, o kterém je řeč, bývá kromě běžného označení graffiti 
pojmenováván jako: graffiti art (obdobně v angloamerické literatuře i aerosol art 
či spraycan art), hip hop graffiti (podle hudebního směru, se kterým se subkultura 
graffiti prolnula), TTP graffiti (zkratka základních forem graffiti tags, throw-ups, 
pieces). 

Hnutí nemá žádný specifický počáteční bod, od kterého by se vše odvíjelo, 
ale jeho počátek je často spojován s mladíkem řeckého původu, který se začal 
podepisovat na zdech jako Taki 183. Taki 183 byl pěším doručovatelem zásilek 
a při jedné z cest zaznamenal na zdi domu nápis Julio 204. Když si ověřil, že 
číslo za jménem odpovídá číslu ulice na níž stál, nebylo pro něj tak těžké 
pochopit smysl poselství. Nebyl prvním writerem, ale podepisoval se v ulicích 
s takovou vervou, až se sami obyvatelé začali o tuto záhadu zajímat. Díky tomu 
se v roce 1971 fenomén graffiti objevil poprvé i v médiích. Noviny New York 
Times, které se zajímaly o to, co tento vzkaz psaný na různých místech města 
znamená, přinesly s Takim 183 rozhovor. Z Takiho 183 se stala celebrita a 
generace následovníků začaly jednoduchou myšlenku psaní jména opracovávat 
a rozvíjet.18 

Psaní jména se stávalo v amerických velkoměstech čím dál tím více 
populárnější i například díky filmům Wild Style a Style Wars a knize Subway Art. 
I díky nim se graffiti začalo šířit nejdříve po Evropě a posléze po celém světě. 

                                                 
17 Tamtéž. 
18 OVERSTREET, M. In graffiti we trust. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 5. 
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V subkultuře graffiti se vyskytuje několik základních pojmů souvisejících s 
tvorbou či technikou vytváření maleb, jedná se většinou o slangová 
pojmenování a pochopitelně se některým z nich při popisování graffiti nelze 
vyhnout. S ohledem na oblast původu graffiti je logické, že většina těchto 
pojmů pochází z americké angličtiny a zachovala si svou původní podobu, 
popřípadě byly pouze počeštěny z hlediska gramatiky a jedná se de facto o 
anglicismy (zde by za příklad mohl posloužit uváděný výraz zbombit 
pocházející z anglického to bomb). „Celkově je jejich mluva v podstatě 
kombinací češtiny a českých slangových výrazů na straně jedné a angličtiny a 
anglických slangismů na straně druhé. Mnohé anglicismy, které autoři graffiti 
užívají, mají totiž ve spisovné angličtině zcela jiný význam, než je tomu ve 
slangu writerů,“ uvádí k tomuto tématu Diana Svobodová a Eva Kavalová v 
článku O jazyce autorů graffiti.19 Slovník vybraných pojmů se nachází v příloze. 

Všechno to začalo psaním svého jména – tagu. Tag je přiřazená identita, 
přezdívka, krycí jméno. Tagování je psaní této identity. Každý writer začíná svoji 
kariéru se jménem, které si vybere, nebo je mu přiděleno, poté se snaží 
vyvinout styl, který k tomuto tagu pasuje.  

S rozvojem graffiti došlo i k mnoha technickým inovacím, které umožnily 
vytvoření rozsáhlejších děl, nazývaných pieces (zkratka z masterpiece, veledílo) a 
dále rozlišovaných podle svého umístění a rozsáhlosti. Nejsnadnějším 
způsobem, jak vytvořit piece, je throw-up – rozvinutější tag, obvykle rychle 
nastříkaný sprejem na zeď či vagón. Obvykle se skládá ze 2-3 „bublinových“ 
písmen jména tvůrce a je vytvořen ze dvou barev – jedna je využita na obrys a 
druhá na vyplnění.20  

Díla umístěná na vagónu metra se rozlišují na end to end (zasahuje od 
jednoho konce vagónu ke druhému, ale nepokrývá jej celý), top to bottom 
(pokrývá vagón od střechy k podvozku) a dále na whole cars – pokrývá celý 
vagón, jedná se o end to end a top to bottom zároveň (včetně oken).21 

V graffiti lze rozlišit dvě složky. Vedle vlastního sdělení (tedy např. 
narativní významy toho, co je napsáno, resp. zobrazeno) vystupuje do popředí 

                                                 
19 SVOBODOVÁ, D. – KAVALOVÁ, E. O jazyce autorů graffiti. Naše řeč, 1999, č. 82, s. 245. 
20 JACOBSON, S. Den spraymålade bilden: Graffitimåleriet som bildform, konströrelse och läroprocess.  
Lund: Aerosol Art Archives, 1996, s. 41. 
21 Tamtéž. 
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výrazně pragmatická složka sdělení (vyplývající z užití díla a jeho umístění do 
veřejného prostoru). 

Všem dílům graffiti je společná pragmatická složka, která by šla vyjádřit 
slovy „toto město patří nám a veřejný prostor je i náš prostor“. V této 
souvislosti je možné poukázat na invazní charakter komunikace a připomenout 
výraz „zbombit“ používaný autory graffiti. „Pro mě je graffiti o tvrdým 
bombingu chrómu v ulicích. To, jestli se to někomu líbí, nebo ne je mi 
ukradený. Mě se taky nikdo neptá, jestli chci na každým rohu koukat na 
reklamu na kdeco. Nezmění na tom nic negativní postoj systému, naprudění 
občané ani policie,“ říká v článku v časopisu Reflex sprejer, který si říká Riwe.22  

Pragmatická složka sdělení je nejen rozpoznávána příjemci – je přímo 
přítomna při procesu kódování a reflektována samotnými autory graffiti (a je i 
jedním ze zdrojů sebepotvrzování příslušníků subkultury). Největší část prací 
graffiti tvoří díla, kde je obsah vlastního sdělení z čistě sémantického hlediska 
minimální. Do této skupiny výtvorů mohou být zařazeny jak tagy, tak i větší 
díla tvořená pouze jménem autora či názvem skupiny. V těchto případech je 
pragmatická složka sdělení výrazně dominantní a de facto funguje jako znak 
sám o sobě. 

Tato pragmatická složka přispívá k negativním reakcím veřejnosti. Výtvory 
graffiti samy o sobě nebezpečné nejsou, ovšem jako hrozba je vnímáno, že si 
někdo může veřejný prostor „přivlastnit“. Pokud to může udělat tvůrce graffiti, 
může se stát, že to učiní i někdo jiný, nebezpečnější. Na negativních reakcích se 
podílí i ta skutečnost, že samotné sdělení výtvorů graffiti není publikem často 
dekódováno. Přitom samotná relevance sdělení je velmi důležitá. Lidé jsou 
schopni si vytvářet významy jen z těch „textů“, jimž rozumí. Ačkoli je tedy 
pragmatická složka při odmítání graffiti tou hlavní, nepochopení obsahu 
graffiti k němu taktéž přispívá.  

„Je pravda, že pořád vysíláš signály jenom k lidem, kteří je jsou schopni 
rozkódovat. Těžko říct, jestli to je dobře, nebo špatně. Ale spíš mi připadá, že se 
v tom odráží dnešní styl, lidi zavřený v krabičkách vlastních specializací. Ve 
chvíli, kdy chceš začít komunikovat s širším polem lidí, tak konkrétně u toho 
graffiti není možný zůstat u klasický formy. Graffiti dělali, dělaj a budou dělat 
vždy minimálně z 90 % mladý lidi v pubertě. Vyvíjí se to pomalu, protože 

                                                 
22 DANIEL, D. Hra na četníky a sprejery. Reflex, 2001, č. 52, s. 22. 
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všichni brzy odcházejí a věc zůstává v rukou tady těch lidí. Ti, co zůstanou, jsou 
právě většinou strůjci všech inovací. Je to skvělý v tom, že jako mladej floutek 
musíš zkonfrontovat svůj vnitřní svět s tím okolo. A to naprosto nezávisle, 
svobodně, nikdo ti nic neříká. Jenom sleduješ hodiny, dny, roky na ulici. Ale 
přitom nejsi pasivní, vysíláš svý šílený kódy, bez kterých bys nemohl dýchat. 
Ale společnost je nechce,“ říká Wladimír 518 v rozhovoru pro časopis Živel.23  

Postupem času začalo ke konci sedmdesátých let 20. století graffiti pronikat 
do galerií, na druhou stranu se veřejnost, média, zástupci měst a policie začali 
zabývat otázkou, zda lze graffiti kontrolovat. Tento fenomén byl považován za 
znak úpadku města, za jev, který veřejnost obtěžuje a stísňuje, a za porušení 
zákona, které vede k porušování mnohem závažnějšímu. Proti graffiti jsou 
vedeny mediální kampaně, a začíná být tvrdě potíráno a trestáno. Stává se 
ilegálním. Podobný průběh má hnutí graffiti i v České republice, kde se objevilo 
až po roce 1989.  

Jako první začal graffiti vytvářet v České republice Maniac z Ostravy. Za 
autora prvního díla vytvořeného v Praze bývá považován Rake, toto dílo mělo 
vzniknout někdy v roce 1991.24 Mezi autory první vlny graffiti v České 
republice patří Scum, Sifon, Lela, Scarf, Pois, Rich a další. Tato „první vlna“ 
(resp. old school, v tomto případě ovšem pouze ve významu časové následnosti, 
ne tak ve významu specifického stylu projevu) byla často tvořena studenty 
výtvarných škol, kteří zkoumali možnosti graffiti jakožto výtvarného jazyka a 
později se povětšinou uchýlili k jiným výtvarným technikám. S výměnou 
generací tvůrců graffiti došlo jak ke změnám v názorech na graffiti obecně 
(např. přestal platit poměrně dodržovaný vnitřní „zákon“ subkultury 
nevytvářet graffiti na starší budovy), tak ke změnám ve stylu. Vedle klasického 
old school bublinového písma se objevuje i new school – nezáleží již na čitelnosti, 
písmo se stává prostředkem pro experimentování s tvarem.25 Vedle Prahy se 
graffiti rozšířilo i v dalších městech. V Ostravě, Brně, Valašském Meziříčí, 
Vsetíně, Jihlavě, Litoměřicích, Ústí nad Labem, Plzni či Teplicích a dalších. 
Postupně se graffiti rozšířilo do všech větších měst. 

Ačkoli by se mohlo zdát, že česká graffiti scéna oproti old school kvalitativně 
stagnuje a že dochází k celkovému úpadku i vyčerpání graffiti, počet děl i počet 
                                                 
23 NANORU, M. – VEDRAL, J. – ADAMOVIČ, I. Líbí se nám všechno. Živel, 2002, č. 21, s. 32. 
24 OVERSTREET, M. In graffiti we trust. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 10. 
25 Tamtéž, s. 143. 
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autorů graffiti stoupá. Je těžké soudit, zda nově vznikající díla svou úrovní 
dosahují práce prvních tvůrců či zda pouze mechanicky reprodukují dřívější 
tendence. Je ovšem zřejmé, že se změnily jak cíle tvůrců, tak jejich motivace. 
Někteří autoři začali tvořit jen pro samotnou akci, jež jim poskytuje určité 
vzrušení a napětí, a graffiti se tak dostává na úroveň dalších tzv. 
adrenalinových zábav. Vzhledem k tomu, že graffiti ve městech stále existuje a 
počet těchto děl stoupá, začala se české městské i státní orgány tímto 
fenoménem zabývat intenzivněji. V důsledku toho byla schválena poslanecká 
novela trestního zákona pozměňující zákon č. 140/1961Sb. formou rozšíření 
dosavadního § 257 „Poškozování cizí věci“ o § 257b. Tento paragraf umožňuje 
vyměřit peněžitý trest či trest odnětí svobody na jeden rok tomu, kdo „poškodí 
cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou“, 
způsobí-li pachatelé „škodu velkého rozsahu“, mohou být odsouzeni až na 
„dvě léta až osm let“. 

Ilegálnost některé tvůrce neodradila, ba naopak, jistě však přispěla k tomu, 
že mnoho tvůrců graffiti přestalo dělat úplně, část tvoří jen na legálních zdech, 
tzv. legálech a část se začala vyjadřovat jiným způsobem. 

Graffiti i street art mají společnou několik společných vlastností, jednou 
z nich je pomíjivost. „Graffiti je forma arogantního buddhismu. Graffiti funguje 
tak, že ho děláš s vědomím, že za týden ho může někdo jiný přejet. A stejně 
investuješ barvy, čas a energii. A pak všechno zmizí. Navíc riskuješ, že tě 
seberou nebo zavřou. Graffiti je zrcadlo pomíjivosti. Kdyby se kdokoli skrz 
graffiti dokázal podívat ještě za to a víc do historie, tak by najednou objevil 
kořeny problémů daleko většího množství věcí. Graffiti je jako systém městský 
mandaly,“ říká Sifon, tvůrce graffiti.26 

                                                 
26 NANORU, M. – VEDRAL, J. – ADAMOVIČ, I. Líbí se nám všechno. Živel, 2002, č. 21, s. 34. 
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4. Street art 

„Street art je podobně jako terorismus globálním fenoménem – je 
multikulturní, transnacionální a neomezitelný, především díky své 
nepostižitelnosti. Může být hravý či hrozivý, a proto je ho těžké 
kategorizovat.“27  

Street art je mnoho věcí. Je to vizuální komunikace ve veřejném prostoru. Je 
to rezistence vůči představě, že pouze placená korporátní reklama může 
obsazovat náš vizuální prostor. Snaha o zlomení monopolu. Street art je veřejná 
hravost. Je to dar, znalecké pokývnutí hlavou kolemjdoucím, kteří si všímají. 

Jeho myšlenka, i celé hnutí, je natolik silná, že dokázala vybudovat celá 
města, která slouží jen jeho záměrům. Tyto myšlené komunity28 existují jako on-
line místa, která se rozprostírají po internetové síti a vytvářejí další geertzovské 
pavučiny významů, které svobodně bují stranou mocenského vlivu státu a 
ekonomicko-mocenského vlivu korporací. Síť propagující tuto formu umění 
nezná žádné hranice, vytvořila prostor, který je paralelní prostoru, v němž se 
běžně pohybujeme a s nímž také mnohé sdílí, ale zároveň se díky nižší 
rigidnosti a restriktivitě značně odlišuje, zejména pokud jde o samotnou jeho 
strukturu. Prostor internetových komunit je výrazně dynamičtější (vznik a 
zánik míst) a tekutější (přelévání významových těžišť). Stačí použít některý z 
uzlových bodů, kterými jsou internetové stránky Wooster Collective, StreetRes či 
Ekosystem, a vstoupit do tohoto světa, virtuálního města, které bylo postaveno v 
kyberprostoru. Toto město je sestaveno z různých měst celého světa a v 
jakýkoliv okamžik jej navštěvuje více cestovatelů, než jakékoliv skutečné místo.  

Chtěl-li se někdo v dobách, kdy internet ještě nebyl tak rozšířen jako dnes, 
stát členem komunity ulice či subkultury graffiti, musel umístit svoje dílo vedle 

                                                 
27 OZUNA, T. Umění vzpoury 2003. Umělec [online]. 2003 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://www.divus.cz/umelec/cz/pages/umelec.php?id=1230&roc=2003&cis=3#clanek>. 
28 Termín, který razil Benedict Anderson, který tvrdí, že jakákoliv komunita, která přesahuje 
rozměry malé vesnice je v zásadě myšlená/pomyslná (imagined), do komunity zahrnujeme i 
lidi, které jsme nikdy neviděli. Zdroj: Wikipedia: The Free Encyclopedia: Imagined communities 
[online]. c2007 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Imagined_communities>.  
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díla někoho jiného. A z ulice se tak stala galerie a velká města se stala místy, 
kde graffiti umělci sdíleli svoje díla s ostatními a kde se proslavili. V dnešní 
zasíťované době však může kterýkoliv umělec vystavit svoje dílo kdekoliv na 
světě a poté jej sdílet s pomocí vlastní internetové stránky či fotologu a 
digitálního fotoaparátu s kýmkoliv na světě. 

S nástupem digitální fotografie a vysokorychlostního internetového 
připojení se totiž street art stal ještě více demokratickým. Pomohl posunout 
street art od aktivit izolovaných na různých místech po celém světě ke skutečně 
globálnímu fenoménu. Internet urychlil rozvoj globální street artové komunity, 
což je něco, co tradičnímu graffiti na konci sedmdesátých a začátkem 
osmdesátých let 20. století, kdy se utvářelo, scházelo. Nebýt internetu a všech 
jeho stránek věnujících se street artu, nebylo by pravděpodobně ani 
předkládané práce, neboť většinu tvůrců a jejich výtvorů by její autor nikdy 
neviděl. 

Internet umožňuje obyčejnému pozorovateli i lidem, kteří pravidelně sledují 
dění na street artové scéně, shlédnout výtvory, které jsou jinak těžce přístupné. 
Internetové stránky, jakou je například Wooster Collective, jsou v tomto směru 
nedocenitelné. 

Podle aktivisty, který si říká Flower Guy, však existuje v prožívání street 
artu na internetu, v knihách či časopisech zajímavý rozpor. Tato média sice 
přibližují street artové výtvory blíže k publiku, ale zároveň také toto publikum 
od street artu oddalují, neboť důležitým elementem při jeho vnímání je 
samotný prožitek ulice, kde dílo pozorovatele většinou zaujme velmi osobním 
způsobem. Pouliční výtvory nejsou vybírány žádným kurátorem, tudíž 
kolemjdoucí neví, co ho čeká a kde to bude. Prvek překvapení je jednou 
z klíčových součástí prožitku street artu. Tento druh překvapení internet 
nedokáže zprostředkovat.29 

Další z negativních stránek, které s sebou internet přináší, je také 
skutečnost, že rozmělňuje kvalitu prací, které jsou na ulicích k vidění. Internet 
usnadnil možnost splácat něco rychle dohromady, vytisknout to na samolepku, 
vylepit ji na stožár pouličního osvětlení před domem, vyfotit ji digitálním 

                                                 
29 SUDBANTHAD, P. Roundtable: Street Art. The Morning News [online]. 23. 3. 2005 [cit. 2007-
08-11]. Dostupné z 
<http://www.themorningnews.org/archives/personalities/roundtable_street_art.php>. 
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fotoaparátem a očekávat, že se dostaví ovace. Podle Marca Schillera, který je 
spoluautorem internetových stránek Wooster Collective, příliš mnoho aktivistů 
používá internet ke kopírování výtvorů jiných tvůrců místo toho, aby si 
vypracovali vlastní styl. Většina umělců začíná tím, že než si vypracuje vlastní 
styl, tak kopíruje jiné. Při tomto experimentování však neočekávají žádné 
uznání. Mladí street artisté si často myslí, že si v této experimentální fázi uznaní 
zaslouží a vypořádat se s jeho nedostatkem může být někdy velmi frustrující.30  

Street art je ve své podstatě jevem pomíjivým, velebí neustálou změnu a živí 
se stále novými myšlenkami a nápady. Jedná se o pohyb symbolů napříč 
městským prostorem, postupný rozklad jeho zdí a jejich povlaků a nátěrů. 
Street art jsou vrstvy plakátů, vybledlých samolepek Hello My Name Is a 
moderních piktogramů, vytvořených městskými tvůrci v odlehlých zákoutích 
města. Toto umění působí jako městská vizuální jepice. Jeho život je krátký, ale 
o to intenzivnější. Každý den se přes noc v kterémkoliv městě na světě objevují 
čerstvé nátěry barvy, nově vylepené plakáty, nově přilepená poselství. 
Podstatou street artu není místo zabírat, ale obohatit jej o nový význam. Jeho 
tvořivost, vynalézavost a pestrost je ohromující. Klasické hiphopové graffiti je 
rutina, ve street artu můžeme očekávat neočekávané. 

 
Upravená samolepka Hello my name is. 

                                                 
30 Tamtéž. 
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Street art je vizuální kulturou města, uměleckým vyjádřením, které se 
objevuje, mizí a znovu objevuje. Pro obyvatele městského prostředí se z tvorby 
ilegálního umění na veřejném prostranství stal prostředek k nárokování si této 
malé části prostoru. Tam, kde graffiti prostor okupuje, street art operuje pomocí 
modelu koexistence a hybridizace, splynutím s městem a tichou existencí v jeho 
zákoutích, vdechuje umění do umrtvující šedi města. 

Na street art se dá pohlížet jako na akt estetické rezistence vůči dominantní 
vizuální městské krajině. V motivaci k odporu vůči vizuální hegemonii a v práci 
s městským prostorem vykazuje jistou podobnost s graffiti. Zatímco však 
graffiti bojuje se sílou města revolucí a nárokováním si místa, street art 
vyjadřuje existenci jemným přetvářením městského prostředí. Graffiti hledá, jak 
pokrýt co nejvíce území (tzv. all city), zatímco street art všeobecně více zajímá 
specifické a strategické umístění výtvorů, které pracují se zastavěným 
prostředím, nikoliv proti němu. Duchem daného místa se řídí i český umělec, 
který si říká Pash*: „Obraz a dům nebo ulice, kam ho dávám, musejí nějak 
společně ladit. Musejí k sobě patřit.“31 

Street art má sklony vizuální identitu města obohacovat podněcováním 
nových způsobů nahlížení, zatímco graffiti hledá cestu, jak si tyto městské 
prostory přivlastnit. Grafický jazyk street artu je novou formou skládající se z 
piktogramů, vizitek založených na obrazech, které koncept writerského tagování 
posunuly jiným směrem. Tvůrci již nejsou spojováni se jménem, obrazy mají ve 
street artu často větší moc než slova. Lidé se stali imunní vůči tagům, takže když 
začne umělec používat symbol, všimneme si toho. Samotné písmové graffiti má 
svoje vyjadřovací limity, takže při hledání širšího způsobu komunikace přišli 
umělci na to, že ikonografický přístup mluví k publiku přímočařeji. 

„Já jsem cítil, že je to omezená forma. Najednou jsem si uvědomil, že jakkoli 
budu pracovat s písmem, tak to zůstane uvnitř komunity. Přemýšlel jsem, jestli 
se posunout opravdu radikálně a vymyslet symboliku, která by sdělovala a byla 
srozumitelná ne podbízivá, ale veřejně srozumitelná. To by znamenalo třeba 
konceptuálně chodit a každý týden pravidelně likvidovat nově vylepený 
billboard. Dát mu nějaký jednoduchý příběh. Když jsem se tím začal trošku 
zabývat, zjistil jsem, že podobný věci dělal Haring. Ale ten to nikdy nebral jako 
                                                 
31 KOVALÍK, J. Za barevnější svět. Lidové noviny [online]. 12. 8. 2006 [cit. 2007-08-11]. Dostupné 
z <http://lidovky.zpravy.cz/za-barevnejsi-svet-0nh-
/ln_noviny.asp?c=A060812_000097_ln_noviny_sko>. 
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estetizující formu, pro něj to byl jasný sociální protest. Na to nejsem dostatečně 
rychlej a nemám odvahu. Doteď mám pocit, že bych si hrozně přál, aby někdo s 
graffiti pracoval tímto způsobem. Kromě Honzy Kalába nikdo nebyl,“ říká 
Sifon, jeden z prvních graffiti tvůrců v Praze.32 

Street art, kromě toho, že je politickou demonstrací, vyvinul určitý vizuální 
jazyk, který lze označit jako ikonografický či symbolický a který je založený na 
posunu od typografie k logotypu. Vizuální symboly spojené s určitou 
společenskou praxí zabraly místo písmu. Slova byla nahrazena znaky, byl 
vyvinut nový jazyk a objevilo se nové komunikační prostředí. Vývoj tohoto 
prostředí byl paralelní s velkou technologickou změnou, jejíž konečný dopad je 
stále velkou neznámou. Jedná se o komputerizaci a silnou digitalizaci 
společenské praxe. V rozhraní počítače se slova stala vizuálními symboly a 
hypertextové asociace nahrazují starou strukturu.33 

Ikony předcházejí slovům užíváním emotivnějšího vizuálního jazyka 
symbolů. Symboly byly používány již od piktogramů starověkých národů 
k vyjadřování všech aspektů lidského života. Náboženské, kulturní a vědecké 
znaky jsou součástí široké univerzální knihovny ikonického jazyka. Je těžké říci, 
kdy a kde byly ikony poprvé v graffiti použity, neboť jsou trvalou součástí 
umění. Použití znaků, ikon a log ve street artu není ničím novým. V první 
polovině osmdesátých let 20. století vytvořil americký umělec Keith Haring 
celou „městskou mytologii“ symbolů, které kreslil křídou po černých panelech 
ve stanicích newyorského metra.  

„Jeho charakteristické figurky, jež do světa umění přinesl, patří k typickým 
znakům vizuální kultury konce dvacátého století. Haring vytvořil svůj vlastní 
styl, na první pohled okamžitě rozpoznatelný a každému srozumitelný, 
připomínající egyptské či aztécké umění nebo tvorbu australských domorodců 
a vyprávějící jednoduché příběhy, někdy svým seriálovým řazením odkazující i 
ke kultuře komiksů.“34 

Haring si vypracoval osobitý projev, který se nezakládal jako u klasických 
graffiti aktivistů na opakovaném psaní svého jména, nýbrž na kreslených 
                                                 
32 NANORU, M. – VEDRAL, J. – ADAMOVIČ, I. Líbí se nám všechno. Živel, 2002, č. 21, s. 34. 
33 ZAKOWSKI, M. Street art as symbolic warfare: resistance and intrusions in the cityscape [online]. 1. 
10. 2005 [cit. 2007-07-18]. Dostupné z 
<http://mokk.bme.hu/centre/conferences/reactivism/submissions/zakowski>. 
34 VOLF, P. Táta street artu. Reflex, 18/2007, s. 39. 
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obrázcích, jež fungovaly nejenom samy o sobě, ale také reagovaly na okolní 
reklamy a místo jako takové. Haring nebyl prvním, kdo ve svém díle používal 
znaky, ale zanechal po sobě myšlenku uměleckého využití osobních symbolů a 
log, což ovlivnilo reklamu, módu a design. Po dvaceti letech jeho ikonografický 
přístup, jednoduché grafické linky a naivní tvořivý duch, stále žije v současné 
bující street artové scéně. 

Armstrong na základě článku Post-moderní etnografie od Stephena Tylera 
předkládá myšlenku, že díla street artu „evokují“ smysl, ale nejsou nutně 
reprezentací smyslu. Chce tím říci, že pro porozumění street artu není až tak 
důležitý jeho obsah, ale jeho umístnění či „zarámování“ (framing). Tato 
myšlenka by se také dala nazvat polohovostí (positionality), neboť výhodné 
umístění hraje významnou roli při percepci jednotlivých uměleckých výtvorů. 
Street artové výtvory se stávají specifickými členy komunity, vyvolávají a 
dokumentují vzestup a pád vizuální městské krajiny.35 

V případě street artu není jeho existence jako textu užita k poskytování 
nějaké estetické hodnoty, ale spíše jako prostředek k překročení 
prefabrikovaného pohledu na svět průměrného moderního městského 
obyvatele. Přítomnost street artu poskytuje městským populacím možnost 
posunout se někam dále za billboardy a neony a nalézt krátkou chvilku reflexe 
uprostřed sítě spotřebního zboží, která nás každý den obklopuje a ubíjí.36 

Co vede tvůrce k vytváření a dokumentování této pomíjivé formy kultury? 
Armstrong byl překvapen zjištěním, že mnoho tvůrců street artu je vedeno vůlí 
k úniku z každodenní rutiny a vůlí prezentovat světu tu část sebe, která 
reflektuje čistou kreativitu. Snaha o vyjádření se, které není zprostředkováno 
pravidly galerií nebo možností designu. Mnoho tvůrců se živí grafickým 
designem, ilustrací, uměleckým vedením apod. Jejich tvorba se však pohybuje v 
limitované sféře. Musí být přijatelná pro klienty a musí tedy být přizpůsobena 
jejich estetickým vrtochům a rozmarům. Pro mnoho z těchto tvůrců poskytuje 
street art jisté uvolnění, dovoluje jim svobodné vyjádření jejich skutečné 

                                                 
35 ARMSTRONG, J. The Contested Gallery: street art, ethnography and the search for urban 
understandings. AmeriQuests [online]. 26. 4. 2007 [cit. 2007-07-18]. Dostupné z 
<http://ejournals.library.vanderbilt.edu/ameriquests/viewarticle.php?id=54>. 
36 Tamtéž. 
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kreativity v nezprostředkovaném prostředí. Není samozřejmě pravidlem, že 
tato pohnutka stojí za přesunem umělce na ulici.37 

Někteří tvůrci chápou svoje dílo jako prostředek k demokratizaci umění. 
Shepard Fairey, vlivný tvůrce street artu, o kterém budeme ještě hovořit, v 
různých rozhovorech osvětloval vznik svojí Obey Giant kampaně. Samolepka 
Andre the Giant (André obr – slavný francouzský profesionální zápasník) 
vznikla jako vtip, ale postupně se z ní vyvinula kampaň kousavě komentující 
politiku konzumu. 

 
Shepard Fairey: Obey the Giant 

Fairey začal se svou plakátovací kampaní, aby vzbudil povědomí o politice 
spotřeby a skončil tím, že vytvořil další spotřebu. Posuzovat talent je věc velmi 
subjektivní, a jistě existují umělci, kteří jsou velmi talentovaní, možná 
talentovanější než tvůrce kampaně Obey, ale Faireymu nelze upřít, že vytvořil 
mezinárodní fenomén a byl součástí hnutí, které street artu přineslo jistou 
kredibilitu, která nyní umožňuje mnoha jiným aktivistům realizovat své street 
artové dovednosti. Někteří mohou Faireymu vytýkat, že se zaprodal, ale dost 
možná se mu jen podařilo infiltrovat korporátní obrazovost, která dominuje 

                                                 
37 Tamtéž. 
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dnešní společnosti, tím způsobem, že nám letmo naznačil, jak bychom mohli 
redefinovat (re-envision) vizuální krajinu města. 

 
Shepard Fairey před svými plakáty. 

V souvislosti se street artem se často zmiňují studentské nepokoje z roku 
1968 ve Francii. Hovoří se o tom, že má stejné motivy, ale nabízí nové 
prostředky k protestu. Street art nepokračuje ve stejném násilném odporu vůči 
konkrétnímu aparátu, jakým je policie či stát, ale přesto je rezistencí. Je 
rezistencí vůči organizované představě o tom, jak by se mělo město chovat a jak 
ne. Street art i studentské hnutí z roku 1968 (především produkce plakátů a 
letáků z Atelier Populaire) se snaží podat zprávu o odporu vůči předem 
zabaleným prožitkům. Uniformní prožitek města je způsob myšlení, kterému 
musí být čeleno pomocí estetické reformy. V případě Atelier Populaire byly 
médiem plakáty a poselstvím jeden z probouzejících se alternativních konceptů 
francouzské společnosti. Pro street artisty jsou médiem všechny formy 
veřejného vyjadřování (plakáty, šablony, samolepky) a poselstvím je rezistence 
vůči uniformitě města a všeho, co ji ztělesňuje.38 

                                                 
38 Tamtéž. 
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Street art může být vším, čím si jeho autor přeje. Graffiti a street art jsou 
společenským protestem už v nejzákladnější rovině. Je jedno, co na zeď napíší, 
podstatné je, že to vůbec dělají. Tím se jasně vyhraňují. Některé výtvory 
například upozorňují na problémy konzumu, ale jindy jde vyloženě jen o 
design. Mají radost, když se jim povede dobrá věc, a chtějí se o ni podělit. Chtějí 
jen na chvíli odtrhnout lidské oči od reklamy a displejů na mobilech. 

V České republice je street art v porovnání s cizinou zatím stále na mnohem 
nižší úrovni a je ho tu relativně málo. „Řekl bych, že v Evropě vede Barcelona a 
Berlín a že každej, co chce něco v ulici dělat, by se měl do jednoho z těch měst 
podívat. Nebo vůbec někam za hranice. I v Drážďanech toho bylo hafo a to je 
kousek za hranicema. Je to dobrý, aby člověk získal trochu nadhled nad ten náš 
pořád dost malej českej rybník,“ říká český aktivista Pash*39 a dodává: „Ale 
myslím, že je to jen počtem lidí, kteří se tomu věnují, a tím pádem menší 
konkurencí.“40 S tím nesouhlasí Petr Babák, vedoucí nedávno akreditovaného 
ateliéru grafického designu a nových médií na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze, jehož studenti již zkušenost s tvorbou na ulici 
mají. „Jsou tu k vidění věci srovnatelné s cizinou. Lidé se naučili vnímat lokaci a 
svým způsobem ji umělecky dotvářejí. V tom, co se dnes na ulicích objevuje, je 
vidět znatelný posun k umění.“41  

„Tady jede jenom graffiti. Jinak se tu nic neděje. Jsou tady lidi jako Zipper, 
Pasta dělal plakáty, ale teď nedělá nic, viděl jsem značku Create, ale to byla 
skrytá reklama pro Pumu. Sorry, ale tady nic není,“ říká Point42, veterán 
českého graffiti, o kterém ještě bude řeč. 

Podle Pasty, dalšího pražského aktivisty, čítala v roce 2006 komunita lidí, 
kteří se věnují graffiti či street artu, dvě stě až tři sta lidí, kteří se znají a scházejí 
na hiphopových akcích.43 

                                                 
39 PASH. Verbování do Berlína na 2000 znaků, 400 mezer, 44 řádků. PhatBeatz.cz [online]. 
23.9.2005 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z <http://www.phatbeatz.cz/verbov-n-do-berl-na-na-
2000-znak-400-mezer-44-dk>. 
40 KOVALÍK, J. Za barevnější svět. Lidové noviny [online]. 12. 8. 2006 [cit. 2007-08-11]. Dostupné 
z <http://lidovky.zpravy.cz/za-barevnejsi-svet-0nh-
/ln_noviny.asp?c=A060812_000097_ln_noviny_sko>. 
41 Tamtéž. 
42 ŠAFRÁNEK, Š. Funky semafory nad Prahou. Instinkt, 2007, roč. VI, č. 16, s. 20. 
43 Tamtéž. 
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5. Subkultura 

Se stále přibývajícím počtem mladých aktivistů, kteří se věnují street artu, je 
čím dál tím patrnější, že je zcela oprávněné hovořit o této skupině jako o 
subkultuře street artu. Před tím, než se budeme věnovat charakteristikám této 
subkultury, pojďme blíže prozkoumat termín subkultura a různé fáze teorie 
subkultury, obzvláště práci Biminghamského centra pro současná kulturní 
studia (Birmingham Center for Contemporary Cultural Studies, dále jen CCCS). 

V odborné literatuře či v různých internetových diskuzích, z nichž tato 
práce vychází, se můžeme setkat vedle pojmu subkultura také s pojmy kultura 
mládeže, kontrakultura či scéna. Při bližším ohledání však mezi těmito pojmy 
nenajdeme žádné fundamentální významové odlišnosti. Všechny se vztahují k 
sociálním adolescentním skupinám, které se odlišují od dominantní kultury v 
důsledku specifických preferencí stran trávení volného času a společných 
podob životního stylu, specifické řečí a vzorců chování. 

Pojem kontrakultura definuje sociální skupiny, jejichž stoupenci odmítají 
existující normy a hodnoty společnosti, ve které žijí. Kontrakultura se může 
samozřejmě vztahovat přímo k těmto normám a hodnotám, jak uvádí J. Milton 
Yinger. Ve svém díle definuje kontrakulturu jako soubor hodnot a norem 
skupiny, který je ostře v rozporu s dominantními normami a hodnotami 
společnosti, jejíž je tato skupina součástí.44  

Míra rozdílnosti subkultury od celé kultury je jednak pohyblivá, jednak se 
může jen minimálně odlišovat nebo může být zcela v opozici proti celé kultuře 
(tzv. protikultura, kontrakultura). Velikost a charakter rozdílů je dán celou 
řadou faktorů, jako je věk (tzv. mládežnická kultura), povolání včetně přípravy 
na ně, náboženství (sekty, rituály), původ, národnost, etnikum, rasa, sociální 
pozice, sociální stratum, zájmy, sociální instituce, segregace atp.45 

                                                 
44 REINECKE, J. Street-Art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz. Bielefeld: transcript 
Verlag, 2007, s. 99. 
45 SMOLÍK, J. Extremismus subkultur mládeže? Rexter [online]. 2006, vol. 5, no. 1. [cit. 2007-08-
11]. Dostupné z <http://www.strat.cz/rexter/rexter.html>. 
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Kultura mládeže či mládežnická kultura je pojem, který je na jedné straně 
používán jako překlenovací výraz, který popisuje fenomén sdružující se 
mládeže a na druhé straně spadá pod Schröderovu a Leonhardtovu definici 
subkultury: O kultuře mládeže jako dílčí kultuře společnosti mluvíme, když 
jsou v ní patrné společné rysy ve vztahu k životní filosofii, aktivitám, oblékání, 
symbolickému jednání, řeči či jiným stránkám životního stylu, který vede k 
pocitu sounáležitosti a který není limitován lokálním místem.46 Podle Schrödera 
a Leonhardta poukazuje výraz scéna na příznivce životního stylu vázaných na 
prostor definovaný regionem.  

Z uvedených termínů má v sociologii pojem subkultura nejdelší tradici. 
Tento výraz poprvé použil americký sociolog Milton Gordon v roce 1947, když 
subkulturu popsal jako „subdivizi národní kultury skládající se z kombinace 
součinných sociálních situací, jako je sociální status, etnický původ, regionální a 
venkovský/městský původ a náboženská příslušnost.“47 O půl století později 
již existuje velký počet teorií a definicí subkultury. Anthony Giddens napsal 
nejrozšířenější sociologickou učebnici, z níž pochází definice subkultury, která 
je postavena na narůstající kulturní diverzitě industrializované západní 
civilizace. V důsledku toho reprezentují subkultury pro Giddense jakýkoliv 
segment populace, který je díky svému kulturnímu vzorci odlišitelný od širší 
společnosti.48 Giddensovi příklady subkultur nezahrnují pouze etnické a 
jazykové skupiny, které existují v široké společnosti, ale také fanoušky hip 
hopu a fotbalu, hippies, rastafariány a počítačové hackery. Podle Giddense se 
mohou ti, kdo žijí v multikulturní společnosti, samozřejmě zařadit do jedné 
subkultury, stejně tak se mohou pohybovat mezi různými subkulturami.49  

Velký sociologický slovník charakterizuje subkulturu jako „soubor 
specifických norem, hodnot, vzorců chování a životního stylu charakterizující 

                                                 
46 REINECKE, J. Street-Art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz. Bielefeld: transcript 
Verlag, 2007, s. 100. 
47 „sub-division of a national culture, composed of a combination of factorable social situations 
such as class status, ethnic background, regional and rural or urban residence, and religious 
affiliation, but forming in their combination a functioning unity which has an integrated impact 
on the participating individua.“ Zdroj: GORDON, M. The concept of the sub-culture and its 
application. In The Subcultures Reader. Thornton, S. – Gelder, K. London/New York: Routledge, 
1997. s. 40. 
48 GIDDENS, A. Sociology. 4th edition. Cambridge: Polity Press, 2001, s. 700. 
49 Tamtéž, s. 24. 
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určitou skupinu v rámci širšího společenství, příp. tzv. dominantní či hlavní 
kultury, jíž je tato skupina konstitutivní součástí. Termín subkultura se také 
vztahuje na specifickou skupinu, která je tvůrkyní a nositelem zvláštních, 
odlišných norem, hodnot, vzorců chování a zejména životního stylu, i když se 
podílí na dominantní kultuře a na fungování širšího společenství. V každém 
případě je důležitým znakem subkultury viditelné odlišení od dominantní 
kultury. Subkultury nevznikají pouze v malých, izolovaných preindustriálních 
společnostech. Čím komplexnější je kultura a čím diferenciovanější je populace, 
tím je pravděpodobnější vznik různých subkultur. Základem utváření 
subkultury může být etnická příslušnost apod., většinou však subkultura 
vzniká na základě kombinace více činitelů.“50 

V předmluvě k čítance The Subcultures Reader uvádí Sarah Thortonová, která 
ji společně s Kenem Gelderem připravila k vydání, že se autoři četných definicí 
subkultury shodnou na tvrzení, že subkultura je sociální skupina, která je 
organizovaná kolem určitých sdílených zvyků a zájmů svých členů.51 Pokud 
bychom aplikovali tuto tezi na náš objekt zájmu, patří tvůrci street artu do 
subkultury, neboť její členové se organizují na základě sdílených zvyků a zájmů 
(praxe vytváření nepovolených uměleckých a grafických výtvorů v městském 
prostředí). Z pohledu Thortonové je druhým nejdůležitějším aspektem 
subkultury fakt, že se týká skupiny lidí, kteří by se rádi odlišili od jiných skupin 
nebo tradiční kultury. „Zatímco některé subkultury jsou tajnůstkářské, jiné jsou 
veřejně okázalé oblečením, hudbou a chováním. Subkultury se často odlišují od 
ostatních – dělníků, úspěšných lidí, konvenčních lidí nebo mainstreamu.“52 
Subkultura street artu se neodlišuje od mainstreamu užíváním odlišných 
vzezření, ale spíše sdíleným zájmem o umění a design a s tím spojenou činností 
nepovoleného rozšiřování svých výtvorů v městském prostoru. 

5.1. Tři stádia vývoje subkulturních teorií a jejich výzkum 

Mluvíme-li o subkulturních teoriích, musíme zmínit tři fáze jejich vývoje. 
Tu první představuje přístup Chicagské školy, která na tomto poli působila od 
dvacátých do konce šedesátých let 20. století. Středem zájmu Chicagské školy 

                                                 
50 Velký sociologický slovník. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996, s. 1248. 
51 THORNTON, S. General Introduction. In The Subcultures Reader. Thornton, S. – Gelder, K. 
London/New York: Routledge, 1997. s. i. 
52 Tamtéž. 
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byl výzkum delikventních skupin mládeže, například kriminálních gangů, 
které zkoumal Albert Cohen. Jelikož termín subkultura nebyl v této době ještě 
pevně zavedený, používali vědci pojem kontrakultura. 

Druhá fáze přístupu byla zformována Centrem pro současná kulturní 
studia (CCCS), které bylo založeno v roce 1964 v Birminghamu ve Velké 
Británii. Badatelé zde zkoumali vztahy a souvislosti mezi ideologií a 
specifickými formami vyjádření, které byly manifestovány pravidly vhodného 
oblékání (tzv. dress code) skupin mladistvých, jakými byli například tzv. mods, 
teds, skinheadi a punkeři. V šedesátých letech se mezi anglickou mládeží jako 
výraz odporu proti převažujícímu hnutí hippies konstituovali tzv. mods 
(modernisté), kteří se snažili o luxusní životní styl, navenek projevovaný 
drahým oblečením a touhou po „nové akci“. Často se dostávali do násilných 
střetů s paralelními subkulturami tzv. teds a rockerů.  

Teds (Teddy Boys) byli oddání Rock’n’Rollu, byli podivně učesaní s patkami 
a esíčky pečlivě napomádovanými na čele a za svou uniformu přijali dlouhé 
pláště a úzké kalhoty. 

S konzumním způsobem života mods ale nemohla držet krok část mladých z 
dělnických čtvrtí, která rovněž hippies neměla ráda. Pro odlišení od nich 
změnila svůj vzhled – ostříhala si nakrátko vlasy a začala nosit džíny, šle přes 
kostkovanou košili a vysoké pracovní boty. Tak vzniklo hnutí skinheads.53 

Ústředním bodem výzkumu CCCS bylo určit souvislosti mezi členy 
mládežnických subkultur, jež všechny byly výhradně součástí anglické dělnické 
třídy, a kulturou jejich rodičů, dominantní kulturou a masovou kulturou.54  

V úvodu k Resistance through Rituals, nejdůležitější studie CCCS v oblasti 
subkulturního výzkumu mládeže, se dočteme, že subkultura musí být ve 
vztahu ke kulturám rodičů, jejichž je podskupinou. Subkultury musí být také 
analyzovány v rámci jejich vztahů k dominantní kultuře, tj. s ohledem na 
povahu kulturní moci ve společnosti jako celku.55  

                                                 
53 MAREŠ, M. Trendy od Temže. Reflex [online]. 2001 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://www.reflex.cz/Clanek6180.html>.  
54 GELDER, K. Introduction to part two. In The Subcultures Reader. Thornton, S. – Gelder, K. 
London/New York: Routledge, 1997. s. 83-84. 
55 REINECKE, J. Street-Art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz. Bielefeld: transcript 
Verlag, 2007, s. 102. 
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Podle Geldera je teze Phila Cohena, že subkultury mládeže vyjadřují krizi 
uvnitř třídního systému, pouze agendou birminghamského CCCS.56 V 
protikladu ke kritickým teoretikům marxistické Frankfurtské školy, jsou 
představitelé CCCS mnohem pozitivněji nakloněni formám masové kultury. 
Nepřijímají názor, že je mládež těmito formami manipulována nebo 
homogenizována, přicházejí se spojitostí mezi masovou kulturou a třídou, která 
bere v úvahu rostoucí roli prosperity a volného času a tudíž dovoluje uchování 
kategorie mládežnické třídy. V tomto kontextu využívají pojem hegemonie, 
jenž použil Antonio Gramsci, když mluvil o stavu, v němž vládnoucí třída 
nejenže nutí podřízené třídy, aby jednaly v zájmu vládnoucí třídy, ale přímo je 
ovládá absolutní společenskou mocí.57  

Ve většině pracích publikovaných CCCS hraje svoji roli odpor, jde však 
spíše o odpor v rámci pole volnočasových aktivit, než o politicky motivovaný 
odpor. Ve velmi populární studii Subculture, The Meaning of Style je například 
interpretována punková subkultura jako odpor proti systému.58 

Do dnešní doby publikovalo CCCS velké množství relevantních studií a 
textů věnovaných subkulturní teorii a tudíž seznam kritických hodnocení jejich 
díla je dlouhý. 

Třetí fáze, jak ji zdokumentovali Thortonová s Gelderem, zahrnuje texty 
publikované od roku 1980 v reakci na předchozí práce. Teoretici CCCS jsou 
v nich kritizováni za to, že opomínali každodenní a ženské subkultury, za 
omezování svého výzkumu na atraktivní subkultury a za přeceňování 
homogenity a izolace uvnitř subkultur.  

Od osmdesátých let 20. století bylo publikováno vícero studií věnujících se 
skupinám, které jsou identifikovatelné pomocí fenoménu sdíleného životního 
stylu a popkulturních preferencí, např. hudbou. Výzkum postmoderních 
subkultur se zabývá fenomény jako je např. style surfing, který umožňuje 
subkulturám, které se objevují v čase, kdy je oživen zájem o nějaký módní nebo 
hudební styl z minulosti (tzv. revival), rychlou a jednoduchou transformaci z 
jednoho stylu do druhého. Zatímco teorie moderny kladly důraz na řadu 
                                                 
56 GELDER, K. Introduction to part two. In The Subcultures Reader. Thornton, S. – Gelder, K. 
London/New York: Routledge, 1997. s. 84. 
57 Tamtéž, s. 85. 
58 REINECKE, J. Street-Art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz. Bielefeld: transcript 
Verlag, 2007, s. 103. 
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oddělených subkulturních životních stylů rozvinutou v lineárním čase až do 
konce sedmdesátých let, postmoderní osmdesátá a devadesátá léta byly 
dekádami subkulturní fragmentace a bujení, s hojností revivalů, hybridů, 
transformací a koexistencí nesčetných stylů v jakémkoliv momentě.59  

Termín subkultura, tak jak je užíván v této práci, vychází z koncepcí 
různých autorů. Mnoho aspektů, které pojmu subkultura přisuzuje CCCS, jako 
např. třídní kategorizace, není v předkládané práci relevantních. Nedávné 
práce Muggeltona, Nancy Macdonaldové (The Graffiti Subculture: Youth, 
Macsulinity and Identity in London and New York) a analýza klubových kultur 
Sarah Thorntonové se mnohem více přibližují ke konstituci a svérázným rysům 
subkultury street artu, které budou popsány v následující části. 

5.2. Subkultura street artu 

Jednou ze základních charakteristik subkultury street artu je skutečnost, že 
každý člen této subkultury je jiný. Nemalá část jsou bývalí writeři, nebo se 
alespoň v této subkultuře velmi dobře vyznají. 

Street art nevyžaduje žádné předchozí nebo existující vědomosti, ani 
delikventní chování, a protože čisté samolepky nejsou drahé, ani žádné velké 
finanční výdaje. Street art je široce přístupné hnutí, které má blízký vztah ke 
graffiti. Díky své otevřenosti pokrývá pojem street art mnoho přístupů, které 
budou zkoumány blíže v následujícím textu. 

Největší skupina, která je součástí subkultury street artu, se skládá z 
mladých dospělých jedinců, jejichž minulost je často spjata se subkulturou 
graffiti či skateboardingu, ve kterých často vyrůstali. Mnozí od té doby 
dokončili své vzdělání v oblasti grafického designu, ilustrace, mediální 
komunikace či v podobných oblastech a teď tráví čas v ulicích sprejováním, 
malováním či lepením značek, podpisů a postaviček. Abychom tuto skupinu 
odlišili, nazvěme si je pouličními designéry. Writeři, jejichž záměrem je zaplnit 
město samolepkami se svým tagem, aby si ulehčili šíření svého jména, nejsou 
považováni za členy subkultury street artu. O těchto aktivistech přesně mluví 
Skamer v diskuzi na internetových stránkách časopisu Bbarák: „Je to móda, 
image, na který nepotřebuješ nic. Graffiti je alespoň o tom, že potřebuješ 

                                                 
59 MUGGLETON, D. Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style. 1. vyd. Oxford: Berg, 
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startovní investici na barvy, což je takové pomyslné síto pro všechny vandráky, 
co tohle berou jako image, jelikož prostě na to nemají, tak ať na to serou a 
nekurví svoje okolí. S nálepkama je to jiný, stačí si koupit arch A2-A5 a tisknout 
to na libovolný tiskárně v okolí a pak už jen lepit, bezhlavě a nesmyslně - 
pardon, tomu se říká bombing.“60 

Tvůrci, kteří se přesunuli od graffiti ke street artu, často uvádějí dvě příčiny 
této změny. Zaprvé mnoho z nich bylo ohledně „psaní svého jména“ 
vyšetřováno policií a již nechtějí dále riskovat postih provozováním něčeho 
ilegálního. Zadruhé po mnoha letech působení v subkultuře graffiti, které jim 
zvenčí přinášelo jen osočování z vandalství, mnozí dosáhli dospělého věku a 
začali mít potřebu prezentovat svoje výtvory širšímu publiku, které by je 
přijímalo pozitivně. Tagy a piecy jsou pro nezasvěcené publikum těžko čitelné a 
nezajímavé, a tak jim většinou nevěnují svoji pozornost. Barevné a vesměs 
pozitivní motivy a výrazy, které tvůrci street artu šíří, jsou pro okolí o něco více 
přijatelnější, neboť jsou srozumitelnější a často i zábavné a lidé si je snadněji 
pamatují a vybavují. „Ten streetart je otevřenější vůči takový tý majoritní 
společnosti. Komunikační modely toho streetartu sou úplně jiný, najednou je to 
obrázek, není to nápis, není to složitej nápis, kterýmu nikdo nerozumí, ale je to 
obrázek, kterýmu rozumí každej,“61 říká jeden z nejrespektovanějších českých 
writerů, Wladimir 518. Postavičky vyjadřují, převážně humorným způsobem, 
umělcovo uvědomování si vlastního života, který je v mnoha případech spojen 
se subkulturou graffiti či skateboardingu. Blízký vztah s těmito subkulturami 
pozitivně ovlivňuje tvorbu street artových aktivistů, neboť je naučí mnoho věcí 
o ulici a nasměruje je k hledání nových způsobů, jak využít městské prostředí. 

Tvůrci často využívají prostředků, které jim poskytuje škola nebo grafické 
studio, ve kterém pracují. Využívání těchto prostředků jim umožňuje například 
tisknout plakáty v různých velikostech, někdy mají dokonce přístup k využití 
technik sítotisku či offsetového tisku. Mnoho tvůrců také zčásti pracuje na 
komerčních zakázkách, jako jsou například návrhy oděvů a oděvních doplňků. 
Přijímají dobře zaplacené zakázky, ve kterých využívají své street artové 

                                                 
60 Rozhovor s ReverseArt z Prahy. Bbarák [online]. 30. 5. 2003 [cit. 2007-08-10]. Dostupné z 
<http://www.bbarak.cz/articles.php?cid=32&id=255>. 
61 3 otázky pro Wladimira 518 (PSH, Bigg Boss). Hip-hop.cz [online]. 22. 2. 2007 [cit. 2007-08-11]. 
Dostupné z <http://www.hip-hop.cz/interview/?rowid=22>. 
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aktivity. Pro pouliční designéry není prolínání profesionálních a street artových 
aktivit ojedinělé a ve většině případů je to nijak nediskredituje. 

Další skupina, která je součástí subkultury street artu již delší dobu, je 
sestavena z tvůrců, kteří se vydali cestou nezávislého umělce. Tito umělci 
přijímají komerční zakázky jen pokud věří, že tato práce bude mít pozitivní 
efekt na jejich kariéru na poli umění. I tito tvůrci často bývali ve svém mládí 
aktivními writery, jejich tvorba je však kritičtější a smysluplnější, než tvorba 
pouličních designérů. Mnozí studují výtvarné umění, již dospěli, jsou 
přemýšlivější a chtějí, aby jejich umění mělo nějaký dopad. Jedním z nich je 
například nizozemský umělec Jeroen Jongeleen, který si říká Influenza, a který 
vystavoval i na prvním Pražském bienále v roce 2003. Influenza používá 
městský prostor ke zpřístupnění své kritické tvorby širšímu publiku a zároveň i 
vystavuje ve významných uměleckých institucích. Jako další příklady je možno 
jmenovat Grima, Zeva a Invadera. 

V porovnání s pouličními designéry jsou členové této umělecky zaměřené 
skupiny schopni využít znalostí nabytých při studiu k výkladu a obhajobě své 
tvorby a jsou také schopni zhodnotit ji v kontextu dějin umění. Jejich pouliční 
aktivity souvisejí s jejich kariérou a nejsou uskutečňovány se stejnou svobodou, 
kterou si cení tvůrci, pro něž je street art jednoduše koníčkem. 

Je však třeba zdůraznit, že obě skupiny – pouliční designéři a umělecky 
zaměření aktivisté – se navzájem překrývají a prolínají. Tvůrci patřící ke 
skupině umělecky zaměřené používají grafické materiály a koncepty a 
designéři mohou být velmi kritičtí, mohou sdělovat konkrétní poselství a 
mohou mít úspěch i na poli umění, nebo se o něj mohou alespoň snažit. 

Třetí skupina, jejíž počet členů neustále narůstá, se začala formovat po 
úspěšném zviditelnění zmiňovaných skupin, kdy se kvalitní street artové 
výtvory začaly objevovat v módních, gentrifikovaných62 částech města a poté, 
co se začala o tuto oblast zajímat média. Členové této skupiny, kterou si 
můžeme pracovně pojmenovat jako nováčci, se upínají na ty, kteří již několik let 
v subkultuře street artu působí. Tato skupina se inspiruje nejen výtvory v 
                                                 
62  Gentrifikace spočívá v revitalizaci městského centra a zároveň v postupném nahrazení 
původního obyvatelstva obyvateli s vyšším sociálním statusem (manažéři, profesionálové, tzv. 
yuppies). Pro gentrifikované oblasti jsou charakteristické malé domácnosti (jednočlenné, 
dvoučlenné) a luxusní byty. Zdroj: ČERBA, O. Databázové systémy GIS [online]. 2003 [cit. 2007-
08-11]. Dostupné z <http://gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch06s02.html>. 
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ulicích, ale také ilustracemi, obrázky a příspěvky na internetových stránkách 
věnovaných street artu, knihami jako jsou The Art of Rebellion a Street Logos, 
pořady v televizi či časopisy věnované životního stylu. Na internetových 
fórech, jako například na internetové stránce Ekosystem, jsou tito nováčci v 
rámci odlišení od tvůrců, kteří jsou aktivní delší dobu, kategorizováni jako new 
school. Věk členů této skupiny se pohybuje v rozpětí mezi 16 až 21 lety a za své 
vzory, podle několika krátkých rozhovorů na internetové stránce Wooster 
Collective, považují umělce jako jsou Shepard Fairey, Banksy, D*Face či Space 
Invader. Svou snahou napodobovat své vzory dosahují tito tvůrci však jen mála 
inovací. Většina z nich se bude v subkultuře street artu pohybovat jen krátce, 
neboť jejich participace na street artu je založena na tom, že je to v tuto chvíli 
módní, je tzv. in, a mezi vrstevníky z toho vytěží symbolický a subkulturní 
kapitál.63 Příkladem budiž situace v České republice, kdy po několika článcích, 
zejména po článku Poslouchej obra v časopise Reflex z října 2002, zaplnilo ulice 
velké množství samolepek a plakátů, většinou nevalné kvality. „Po tom článku 
se z toho stala masová věc. Vtrhlo do toho spousta amatérů a to není dobře. 
Nedělá to dobrou vizitku městu. Naštěstí to lepili na nekvalitní papír a déšť to 
za chvíli smyl,“ říká Pasta v článku v Lidových novinách.64 Ti, kteří vydrží, se 
časem propracují do jedné ze zmiňovaných skupin. Například Pash* podle 
vlastních slov také začal po článku v časopisu Reflex. „Říkal jsem si, že to není 
těžké, a chtěl jsem to vyzkoušet. Ale ani dnes se moc nepovažuji za street 
artistu. Jsem ilustrátor a spíš se těch věcí v ateliéru zbavuju tím, že je dávám do 
ulice.“65 

V kontextu zmiňované skupiny nováčků je třeba zmínit rozdělení na 
nohsledy (hangers-on) a původce, kterým se zabýval Hebdige a rovněž 
Muggletonův výzkum autentičnosti subkultury. Hebdige odděluje imitátory a 
polovičaté následovníky od těch autentických, kteří byli zapojení od počátku. 
Tvrdí také, že nohsledové nemají šanci stát se původci, neboť se zapojili až 
poté, co byla subkultura veřejností uznána.66 

                                                 
63 viz následující kapitoly 
64 KOVALÍK, J. Za barevnější svět. Lidové noviny [online]. 12. 8. 2006 [cit. 2007-08-11]. Dostupné 
z <http://lidovky.zpravy.cz/za-barevnejsi-svet-
0nh/ln_noviny.asp?c=A060812_000097_ln_noviny_sko>. 
65 Tamtéž. 
66 REINECKE, J. Street-Art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz. Bielefeld: transcript 
Verlag, 2007, s. 108. 
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Muggleton zkoumá problémy týkající se tohoto dělení v době, kdy se ze 
subkultury snaží těžit komerční sféra. Podle jeho názoru je možné získat 
odpověď pouze položením otázky členům, kteří jsou do subkultury zapojeni, 
protože jen pro ně může mít toto škatulkování nějaký význam.67 

Všechny tři výše zmiňované skupiny mohou mít společné rysy. V každé 
skupině se najde část členů, kteří nezačínali s graffiti, ale spíše se zabývají 
studiem grafického designu nebo umění, popřípadě se o tyto obory intenzivně 
zajímají. Podle Sarah Thorntonové by měly i v subkultuře street artu existovat 
překlenující společné vlastnosti, které odlišují její členy od mainstreamu. Jako 
primární rozdíl se nabízí skutečnost, že členové této skupiny opravňují sami 
sebe zasahovat do městského prostředí tím, že vystavují umělecké výtvory. 
Dalším společným rysem pro většinu tvůrců je touha po instalaci svých děl na 
ulici, čímž chtějí zasáhnout co největší počet lidí. To je také jeden z rozdílů, 
kterým se subkultura street artu liší od subkultury graffiti, kde ve většině 
případech chtějí writeři pouze působit na jiné writery. 

Společným rysem je samozřejmě také médium, které tvůrci používají. Ve 
většině případů se jedná o nálepky, plakáty a šablonové graffiti. Výjimkou jsou 
například Space Invader, který používá dlaždičky či Above, který používá 
překližku. 

5.3. Komunikace uvnitř subkultury street artu 

Street artoví aktivisté pohlížejí na městský prostor zvláštní perspektivou. 
Na jednu stranu neustále hledají ideální místa pro svoje budoucí výtvory, na 
druhou stranu již existující dílka – obrázky, nálepky, instalace – komunikují 
jazykem, kterému rozumí členové subkultury street artu nebo ti, kteří se o ni 
zajímají. Žádný člověk z vnějšku, ani ten, který si všimne, že existují, nedokáže 
říct, jak dlouho tam ten či onen výtvor je, kdo a proč jej vytvořil a která další 
díla mají stejného tvůrce. Tvůrci naopak užívají těchto objektů k okamžité 
vzájemné reakci. Využívají k tomu například výběr místa či motivu. Když jeden 
nalepí samolepku na určité místo pod určitým úhlem, druhý nalepí svoji hned 
vedle pod stejným úhlem. Někdy si navzájem přebírají motivy a staví na nich 
svoje výtvory, což může být výzvou pro původního tvůrce, který může 

                                                 
67 MUGGLETON, D. Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style. 1. vyd. Oxford: Berg, 
2000, s. 20. 
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reagovat dalším posunutím svojí myšlenky někam dál, nebo na dalším výtvoru 
mohou začít spolupracovat dohromady. Většina tvůrců se opakovaně vrací na 
místa, kde zanechali své výtvory a sledují, co se s nimi děje, jestli na ně někdo 
druhý reaguje. „Samozřejmě je sleduju, ten proces je super a vůbec nepláču, 
když to někdo natrhne atp., fakt toho, že to není stálý, člověka žene dělat pořád 
něco dál,“ říká Pash*.68 

Kromě pouliční interakce s jinými tvůrci, existují samozřejmě i pokusy o 
komunikaci s kolemjdoucími. Například pro umělce, který si říká D*Face, je 
uznání a ocenění jeho tvorby širokou veřejností důležitou součástí jeho akcí. 
„Tak jako slimák za sebou nechává slizkou stopu, tak i já za sebou nechávám 
své výtvory: nálepky, plakáty, obrázky kreslené popisovačem na prázdných 
reklamních plochách a odložených objektech. Neustále hledám to nejlepší 
místo. Na každý hladký povrch nahlížím jako na vhodné místo pro moji 
výstavu, k prezentaci mých výtvorů využívám každé příležitosti, čím vyšší a 
čistší místo, tím lepší galerie… a tím delší výstava! Chci, aby lidé byli 
fascinováni tvářemi, které na ně vykukují na každém rohu, aby se konfrontovali 
s mými díly, přemýšleli nad tím, proč tam jsou. Snažím se podnítit 
pozorovatele nejen k prohlížení díla, ale i k vnímání práce v kontextu okolí. 
Chci vidět na jejich tvářích úsměv nebo nelibost!!“69 

Také pro Pash*e je reakce „vždycky důležitá, akorát u pouličního umění je 
těžký, se k ní dostat. Stalo se to málokrát, ale pořád se to zlepšuje. Lepím 
většinou za světla a lidi se občas zastaví a komentujou to, což je pozitivní.“70 

Sdělení, které aktivisté chtějí předat se velmi liší. Například Instantní 
kampaň, za kterou stojí právě D*Face, je založena na vývoji v dnešní společnosti, 

                                                 
68 PASH. Re: zadost o neformalni dialog pro diplomku [online]. 30. 5. 2007 [cit. 2007-06-26]. Osobní 
komunikace. 
69 „Like a snail leaving its sticky trail, I leave my artwork: stickers, posters, marker drawings on 
empty advertising space & discarded objects, always on the lookout for that ultimate spot. I see 
every smooth surface as my exhibition space, hanging my work at every opportunity, the 
higher, cleaner the spot, the better the gallery... the longer the show! I want people to be 
intrigued by these faces peering down at them on every street corner, to question their 
relationship with the work, why it`s there and to encourage the viewer to not just `look` but to 
see their surroundings, and to put a smile or frown on their face!!“ Zdroj: D*FACE. Reason 
[online]. c2007 [cit. 2007-07-26]. Dostupné z <http://www.dface.co.uk>. 
70 PASH. Re: zadost o neformalni dialog pro diplomku [online]. 30. 5. 2007 [cit. 2007-06-26]. Osobní 
komunikace. 
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který v lidech vytvořil nutkání všechno si kupovat. Grim osvětluje, že svým 
sdělení zemři chtěl přehnanou nenávistí lidi uvést do rozpaků.71 Na začátku 
roku 2003 se ulice měst zaplnily výtvory protestujícími proti válce v Iráku, na 
podzim v roce 2004 nemálo aktivistů ve Spojených státech vyjadřovalo svůj 
postoj ve vztahu k prezidentským volbám. Po zásahu české policie na účastníky 
CzechTeku v roce 2005 se objevilo několik nálepek a plakátů komentujících celou 
situaci. Vedle vyjadřování se s politickými motivy je pro mnohé tvůrce cílem, 
aby si lidé jejich výtvorů všimli a reagovali na ně pozitivně. Chtějí kolemjdoucí 
překvapovat a bavit. 

 

 
Politické šablonové graffiti. 

                                                 
71 HUNDERTMARK, C. The Art of Rebelion: World of Streetart. Corte Madera: Gingko Press, 2003, 
s. 76. 
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Politická samolepka. 

 

 

5.4. Osobní komunikace uvnitř subkultury street artu 

Jak jsme si již ukázali na hnutí graffiti, mají subkultury svůj zvláštní jazyk. 
Jazyk street artu je vizuální a mluví se jím za pomocí uměleckých výtvorů. S 
několika výjimkami, které byly nově vytvořeny, jako například sticker museum 
(kolekce nálepek), byla většina výrazů převzata ze subkultury graffiti, např. 
crossing, getting up a crew. 

Jak uvádí Julia Reineckeová, při osobním setkání s některými tvůrci, kteří 
vytvářejí kreslené postavičky, si nelze nevšimnout, že tyto výtvory fyzicky 
připomínají své tvůrce. Jako příklady uvádí postavičky od tvůrců Dave the 
Chimp, Miss Real, Fafi, MysteriousAI, Solo One, Itchi Bunni a PMH. Zdá se, že 
tvůrci chtějí na ulici používat postavičky, které znázorňují je samé, k přímé 
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komunikaci s ostatními tvůrci i kolemjdoucími.72 Komunikace mezi tvůrci je 
důležitá, neboť jim umožňuje výměnu zkušeností a informací a především 
mohou podnikat společné akce, pomáhat si navzájem s projekty a společně 
pracovat na realizaci projektů. Kromě přátelství (D*Face například pozval deset 
přátel, které poznal díky street artu, na svou svatbu73 a společně se třemi 
dalšími členy Finders Keepers Crew organizují různé akce a události) je třeba také 
zmínit síť, jejíž členové si navzájem pomáhají a podporují. „Když potřebuju 
zajet třeba do Lisabonu, pošlu mail místní skupině s fotkami svých věcí a druhý 
den u nich můžu spát a jíst zadarmo,“ říká český street artový aktivista Pasta.74 
Také Pash* „rád využije kontakt na umělce v zahraničí, u nichž může přespat. 
Naposledy se tak ocitl v berlínském squattu.“75 Pash* na oplátku u sebe 
ubytoval amerického tvůrce, který si říká Above.76 

 

5.5. Komunikační média 

Zatímco birminghamská CCCS způsob, jakým jsou subkultury ovlivňovány 
médii, spíše ignorovala, než zkoumala, Sarah Thortonová poukázala na 
skutečnost, že média a další nástroje kulturního průmyslu77 ovlivňují a tvarují 
subkulturní skupiny od samého počátku. Thortonová rozděluje komunikační 
média do tří skupin: mikromédia, média niky (niche media) a masmédia. Jako 
příklady mikromédií v klubové kultuře uvádí letáky, pirátské radiové stanice a 
fanziny (podomácku vyrobené časopisy), s jejichž pomocí si skupina vyměňuje 
interní informace a propaguje akce. Média niky, jako například časopisy 
orientované na cílovou skupinu (Thortonová uvádí časopisy hudební, pro 
mládež a o životním stylu. Ve street artové subkultuře jsou to časopisy o 

                                                 
72 REINECKE, J. Street-Art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz. Bielefeld: transcript 
Verlag, 2007, s. 113. 
73 Tamtéž. 
74 KOVALÍK, J. Za barevnější svět. Lidové noviny [online]. 12. 8. 2006 [cit. 2007-08-11]. Dostupné 
z <http://lidovky.zpravy.cz/za-barevnejsi-svet-0nh-
/ln_noviny.asp?c=A060812_000097_ln_noviny_sko>. 
75 Tamtéž. 
76 SCHILLER, M. Above's European Travels, 2005. Prague, Czech Republic. Wooster Collective 
[online]. 19. 9. 2005 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://www.woostercollective.com/2005/09/18-week/>. 
77 culture industry – termín, který poprvé použil Adorno a Horkheimer 
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moderním městském životním stylu, o skateboardingu, graffiti a časopisy 
specializované na street art), jsou většinou produkované současnými nebo 
bývalými členy subkultury. Podle Thortonové nesou tyto časopisy odpovědnost 
jak za utváření subkultury, tak za její dokumentaci. To samé platí i pro 
masmédia jako je tisk, který má na subkultury svými zprávami a příspěvky 
tvořivý a vývojový efekt, ale má také narušující vliv.78 

Protože mnozí tvůrci street artu pracují jako grafičtí designéři, ilustrátoři a 
web designéři, mohou jednoduše vytvářet mikromédia a média niky sami. 

V subkultuře street artu je nejdůležitějším prostředkem komunikace 
společně s fotografickou dokumentací výtvorů především internet. Na 
internetových stránkách Wooster Collective a Ekosystem vystavují tvůrci svoje 
nová díla, vysvětlují je, publikují se zde rozhovory a diskutují motivy a 
myšlenky. V diskusních fórech na stránkách Ekosystem si nový účastníci, 
převážně mladí, vyměňují hudební a filmové tipy a diskutují různá témata, jako 
například komerční práce apod. Na těchto stránkách lze také najít oznámení o 
různých akcích, novinky, například oznámení o právě vyšlých nových knihách, 
nově založených webových stránkách apod. 

Vedle obecných internetových stránek, které se věnují street artu, má 
převážná většina tvůrců své vlastní stránky nebo alespoň Fotolog (Fotolog je 
fotografické album zdarma umístněné a volně přístupné na serveru 
www.fotolog.net), kde vystavují svoje díla. Tyto stránky jsou většinou 
provázány odkazy s obecnými street artovými stránkami. Stále větší počet lidí 
publikuje na internetu online časopisy ve formátu PDF79 jako například Blood 
Wars, který vydává Sfaustina, Pornoffiti nebo český Upstream 
(http://www.upstream.cz).  

                                                 
78 MUGGLETON, D. Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style. 1. vyd. Oxford: Berg, 
2000, s. 134. 
79 „PDF (zkratka anglického názvu Portable Document Format – Formát pro přenositelné 
dokumenty) je souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle 
na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text i 
obrázky, přičemž tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí 
stejně. Pro tento formát existují volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem, nejznámějším 
je oficiální prohlížeč mateřské firmy Adobe – Adobe Reader.“ Zdroj: Wikipedie: Otevřená 
encyklopedie: Portable Document Format [online]. c2007 [cit. 2007-06-11]. Dostupné z 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Pdf>. 
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K distribuci novinek o akcích, výstavách či vernisážích slouží také různé 
newslettery, e-mailové distribuční seznamy či RSS.80 

Výtvory známějších a renomovanějších umělců se objevují v časopisech a 
knihách. Jejich reputace se zvyšuje s každým článkem v časopise a ještě více, 
pokud se jejich výtvory objeví v knihách. Scénou nejvíce respektovaným 
časopisem byl World Sign, který vydávali Honet & Olivier Stakovi. Toto tvrzení 
je doložitelné vysokou mírou symbolického kapitálu přisuzovaném tvůrcům 
časopisu World Sign, jeho sofistikovanému obsahu a skutečnosti, že 
neobsahoval žádné reklamy. Přesto v roce 2004 po pěti číslech bylo vydávání z 
finančních důvodů ukončeno. Od té doby vyšlo několik knih o jednotlivých 
umělcích (Banksy, Shepard Fairey, Fafi) i knihy o street artové scéně. Tristan 
Manco vydal Stencil Graffiti a Street Logos, designér a street artový umělec 
Christian Hundertmark velmi úspěšnou knihu The Art of Rebellion a v roce 2006 
The Art of Rebellion 2. Na konci roku 2004, po tříleté spolupráci, vydali Nicholas 
Glanz a Tristan Manco nejobsažnější knihu o street artu – Graffiti World. Street 
Art from Five Continents. Po této úspěšné publikaci následovala v roce 2006 
Graffiti Women: Street Art from Five Continents zaměřená na ženské 
představitelky street artu. 

5.6. Sociální statistika 

Stejně jako ve většině doposud zkoumaných subkulturách i v subkultuře 
street artu dominují muži. Nicméně i ženy zde mají své místo, a jejich podíl je 
například vyšší než v subkultuře graffiti. Fafi, Miss Van a Koralie patří ke 
skupině umělkyň, které zdůrazněným ženským stylem zpodobňují zejména 
ženy. Fafi a Miss Van malují zářivými barvami lehce oděné ženy se zaoblenými 
těly, s velkýma kulatýma očima a vyšpulenými rty. Prýští z nich přehnaná 
sexualita. Není možné určit zda-li umělkyně chtějí kritizovat prezentaci žen 
jako sexuálních objektů (jak jsou často v médiích vykreslovány) či příležitostné 
mužské redukování ženy na pouhé tělo. Můžeme se také domnívat, že tato 
forma prezentace jim přijde atraktivní a přehnanou sexualitou jen přitahují 

                                                 
80 „Technologie RSS umožňuje uživatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, 
který nabízí RSS zdroj (RSS feed, též RSS kanál, RSS channel). Tento zdroj se většinou vyskytuje 
na stránkách, kde se obsah mění a přidává velmi často (například zpravodajské servery).“ 
Zdroj: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: RSS [online]. c2007 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z < 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rss>. 
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pozornost. Fafi se na své stránce prezentuje jako jedna ze svých postaviček, jako 
sexy žena s namalovanou tváří a přiléhavým tričkem. Koralie maluje gejšy 
v jemných pastelových barvách bohatě zdobené květinami. Nina, která žije 
v Brazílii, používá podobný styl jako Fafi, Miss Van a Koralie, při malování 
zvířat s velkýma roztomilýma kulatýma očima. 

Mnoho umělkyň má vztah s umělci. Například Nuria a její španělský přítel, 
El Tono, podnikají společné noční exkurze, při kterých pracují jako duo: ona 
kreslí klíče a on maluje vidličky, oba přitom používají stejně zredukovaný 
koncept. Videa z jejich nočních dobrodružství je možné spatřit na serveru 
Youtube.81 

Aiko byla přítelkyni Patricka a oba patřili k newyorskému sdružení Faile.82 
Belgická umělkyně ephameron (http://www.ephameron.com/) byla přítelkyní 
Mackplakta (http://users.skynet.be/mackplakt/) a společně publikovali fanzin 
Mackisepha (http://www.mackisepha.tk/) a pořádali výstavy. Microbo 
(http://www.microbo.com/) z Milána je „partnerkou v lásce i zločinu“83 
umělce zvaného Bo 130 (http://www.bo130.org/). 

V mnoha článcích a internetových příspěvcích se mluví o Swoon v rodě 
mužském. Její propracované výlepy (lidské postavy předem vyřezané z papíru 
a nalepené na domovní zdi, tzv. cut-out) neprozrazují jakého pohlaví jejich 
autorka je. Swoon nevidí žádnou hodnotu v kladení důrazu na své pohlaví a 
ani v interview jej nijak neprozrazuje. Dokonce i na serveru Wooster Collective 
měli svého času za to, že Swoon je muž.84 

Výhradně ženským aktivistkám, které působí v subkultuře street artu či 
graffiti, se věnuje Catfight, elektronický časopis ve formátu PDF, který vychází 

                                                 
81 ELTONO. Eltono & Nuria - Light Projected Graffitis. Youtube [online]. 18. 7. 2006 [cit. 2007-06-
29]. Dostupné z < http://www.youtube.com/watch? v=RYCpo1u3G6A>.  
82 BELLO, M. Faile Interview. Fecal Face [online]. 14. 8. 2007 [cit. 2007-08-14]. Dostupné z 
<http://www.fecalface.com/SF/index.php?option=com_content&task=view&id=634&Itemid=
99999999>. 
83 MICROBO. Resume [online]. [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://www.microbo.com/resume.html>. 
84 REINECKE, J. Street-Art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz. Bielefeld: transcript 
Verlag, 2007, s. 121. 
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čtyřikrát do roka a jeho obsah je sestaven z příspěvků aktivistek z celého 
světa.85 

Subkultura street artu je přístupná lidem ze všech vrstev společnosti. Podle 
rozhovorů, které vedli Reineckeová,86 Jacobson,87 Castelman,88 Lachmann,89 či 
které jsou publikovány na stránkách Wooster Collective, Ekosystem, apod. pochází 
tvůrci z rodin, kde vzdělání rodičů osciluje mezi akademickým a základním. 
Mírně převažuje střední a vyšší vzdělání, často uměleckého směru. Více než 
polovina žije s oběma rodiči. Jestliže tedy subkulturní teorie CCCS kladly velký 
důraz na myšlenku, že původ členů subkultur je v dělnické třídě, street artu se 
tato myšlenka se v žádném případě netýká.  

V počátku nebyl street art ilegální, ve stále větším počtu zemí se však 
zákony zpřísňují. Díky různým metodám a možnostem, které street art nabízí 
v rámci vizuální intervence v městském prostředí, není narozdíl od ilegálního 
graffiti bezpodmínečně delikventní. Z toho vyplývá, že street art je přístupnější 
více aktérům než ilegální graffiti, neboť to je v neustálém konfliktu se zákonem. 
Kromě toho mohou být plakáty a nálepky vylepeny a v případě nutnosti 
odstraněny rychleji než piece vytvořený sprejem přímo na zeď či vagón metra. 

Věkové rozmezí hlavní skupiny členů, kteří jsou aktivní již delší dobu, leží 
mezi 24 a 30 lety. Průměrný věk 41 aktivistů, kteří poskytly své údaje pro knihu 
The Art of Rebellion, je 27,5 roku.90 V průzkumu na diskusním fóru internetové 
stránky Ekosystem byl průměrný věk devatenácti převážně neznámých aktivistů 
18,6 roku. Jelikož přispěvovatelé na tomto diskusním fóru jsou převážně 
aktivisté, kteří participují na street artu zatím jen krátkou dobu, je možno se 
domnívat, že toto je právě věk nováčků.91 

                                                 
85 Catfight [online]. 2005- [cit. 2007-08-11]. Dostupné z <http://www.catfightmagazine.com/>. 
86 REINECKE, J. Street-Art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz. Bielefeld: transcript 
Verlag, 2007, 189 s. 
87 JACOBSON, S. Den spraymålade bilden: Graffitimåleriet som bildform, konströrelse och läroprocess.  
Lund: Aerosol Art Archives, 1996, 264 s. 
88 CASTLEMAN, G. Getting up. Cambridge (Massachusetts): MIT Press, 1982, 212 s. 
89 LACHMAN, R. Graffiti as Career and Ideology. The Američan Journal of Sociology, September 
1988, vol. 94, no. 2, s. 229-250. ISSN: 0002-9602. 
90 HUNDERTMARK, C. The Art of Rebelion: World of Streetart. Corte Madera: Gingko Press, 2003, 
144 s. 
91 Tell us about yourself. Ekosystem [online]. 10. 2. 2004 [cit. 2007-06-23]. Dostupné z 
<http://www.ekosystem.org/forum/viewtopic.php?t=303>. 
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5.7. Hudba a styl oblékání 

V subkulturních teoriích jsou hudební preference a styl oblékání 
popisovány jako relevantní prostředky, kterými se subkultury odlišují od jiných 
členů společnosti a které určují subkulturní identitu. V případě subkultury 
street artu, kde neexistuje žádný společný styl oblékání, je vhodné připomenut 
postmoderní atributy postsubkultur, jak je popsali Muggleton a Polhemus. 
Muggleton mluví o subkulturách, jejichž členové sdílí různou hudbu a módu, 
jako o křížených kontrakulturách (crossover counterculture).92 Polhemus popsal 
způsob, jak mohou členové subkultury střídat styly bez jakýchkoliv problémů 
či vyloučení z nové subkultury, jako stylové surfování (style surfing).93 

I když členové subkultury street artu nesdílejí žádný společný styl oblékání, 
přesto v této subkultuře existují styly, které převládají – a sice skateboardový a 
hip hopový styl. Z části to souvisí s tím, že velké množství aktivistů pochází ze 
subkultur graffiti a writingu a ze subkultury skateboardingu. Spojitost s hip 
hopem je dána tím, že graffiti je považováno za jeden ze čtyř základních 
elementů hip hopu (vedle MCingu/rappování, DJingu a breakdance).  

D*Face v rozhovoru podotýká, že subkultura street artu si nepřipouští být 
omezována žádným určitým stylem oblékání. Což je jeden z příznaků 
různorodosti aktivistů a jejich různícího se hudebního vkusu.94 

Stejně jako hip hopové a punkové subkultury sdílejí členové mnoha dalších 
subkultur stejný hudební vkus a styl oblékání, což naznačuje spojitost mezi 
hudebními preferencemi a oblékáním. Street artoví aktivisté mají různící se 
hudební vkus. V dotazníku na již zmiňovaném diskusním fóru na 
internetových stránkách Ekosystem byli přispěvovatelé tázáni na čtyři 
nejoblíbenější písně a ačkoliv byl často hip hop jmenován, nijak výrazně 
nepřevyšoval nad ostatními styly.95 K podobnému výsledku lze dojít při 

                                                 
92 MUGGLETON, D. Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style. 1. vyd. Oxford: Berg, 
2000, s. 75. 
93 REINECKE, J. Street-Art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz. Bielefeld: transcript 
Verlag, 2007, s. 123. 
94 D*Face. Computer Arts Projects, 11/2006, č. 90, s. 25. 
95 What are you listening to? Ekosystem [online]. 4. 8. 2006-11. 8. 2007 [cit. 2007-08-11]. Dostupné 
z <http://www.ekosystem.org/forum/viewtopic.php?t=3034>. 
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pročítání profilů aktivistů v knize The Art of the Rebelion.96 Tyto průzkumy 
odhalily, že obvykle aktivisté sledují obecné městské trendy. Tato záliba 
v současné módní hudbě také platí na styly oblékání street artových aktivistů. 
Mnoho aktivistů nemá žádný vyhraněný hudební vkus a obléká se nenápadně.  

Při pokusu detailněji popsat současné městské módní trendy street artových 
umělců, můžeme na fotografiích z různých akcí pozorovat kromě 
všudypřítomného hip hopu také návrat k hudbě a módním trendům 
osmdesátých let. Tento módní trend je v současné době snadno 
identifikovatelný. Oblečení koupené ve skateboardových obchodech či 
v buticích mladých návrhářů je kombinováno s částmi vojenských uniforem, 
second handovým oblečením či nově vytvořenými retro kusy. Část šatníku je 
často velmi individuální, s vzezřením ve stylu stylu „udělej si sám“, tj. 
vlastními obrázky či nášivkami. 
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6. Teorie sociálního pole Peirra Bourdieu 

Od poloviny šedesátých let dvacátého století se věnoval francouzský 
sociolog  Pierre Bourdieu studiu francouzské společnosti. Jeho dílo bylo 
ovlivněno socioetnologickým výzkumy, které podnikl v Alžíru v padesátých 
letech. V tradiční kabylské společnosti objevil závažnost symboliky, např. cti a 
její nezávislosti na ekonomii. Bourdieu při aplikaci tohoto pojetí v poválečné 
Francii vzal v potaz své pojetí kapitálu a vyvinul model sociálního prostoru 
(=sociálního pole). „Postavení každého individua, skupiny či instituce v 
sociálním prostoru tak může být určeno dvěma souřadnicemi, celkovým objemem 
kapitálu, jímž disponuje, a jeho složením. Třetí souřadnice, tj. proměny tohoto 
objemu a složení v čase, zaznamenává trajektorie individuí v sociálním 
prostoru a poskytuje neocenitelný klíč k jejich habitu tím, že odhaluje způsob a 
cestu, jimiž dosáhli své stávající pozice.“97 Pojem pole, který uvedl do své teorie 
v roce 1966 se velmi úzce vztahuje ke konceptu habitu a různých forem 
kapitálu. „Pojmy habitus, kapitál a pole jsou tak navzájem vnitřně zcela 
propojeny a každý dosahuje plné analytické síly pouze ve spojení s ostatními. 
Habitus označuje systém trvalých a transponovatelných dispozic, jejichž 
prostřednictvím vnímáme, posuzujeme a jednáme ve světě. Tato 
neuvědomovaná schémata jsou osvojována trvalým působením konkrétních 
sociálních podmínek a podmiňování, prostřednictvím internalizace externích 
omezení a možností. Znamená to, že jsou sdílena lidmi s podobnými 
zkušenostmi, byť má každá osoba unikátní variantu této společné matice (proto 
se jedinci stejné národnosti, třídy rodu atd. cítí spontánně ‚jako doma‘ s jinými 
lidmi ve stejném postavení).“98 Je to vzorec sociálního chování, získaný 
v průběhu socializace, který strukturuje specifický životní styl individuí a 
sociálních skupin.99 

Na pole je nahlíženo jako na srozumitelná místa sociálních praxí, kde 
vládnou specifická teoretická pravidla.100 V tomto kontextu přirovnává 
Bourdieu sociální pole ke sportovnímu hřišti. Pravidla, která určují jak se má 
                                                 
97 WACQUANT, L. Pierre Bourdieu. Biograf, 2002, č. 27, s. 69. 
98 Tamtéž. 
99 REINECKE, J. Street-Art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz. Bielefeld: transcript 
Verlag, 2007, s. 127. 
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hra hrát, jsou vytvářena aktivními účastníky v poli a formami kapitálu, které 
jsou jim k dispozici. Kapitálem je pro Bourdieu jakýkoli zdroj účinný v dané 
sociální aréně, jenž člověku umožňuje dosáhnout specifických zisků 
vyplývajících z toho, že se do této arény a soutěže, která se v ní odehrává, 
zapojil. „Kapitál se vyskytuje ve třech základních druzích: ekonomický 
(materiální a finanční zdroje), kulturní (vzácné symbolické statky, dovednosti a 
tituly) a sociální (zdroje získané na základě členství ve skupině). Čtvrtý druh, 
symbolický kapitál, označuje účinky každé formy kapitálu, kdy jej lidé jako 
kapitál nevnímají (jako když přisuzujeme morální kvality členům vyšší třídy, 
protože ‚věnují čas a peníze charitě‘).“101 

6.1. Formy kapitálu 

Ekonomický kapitál zahrnuje různé formy materiálního bohatství, které 
jsou více či méně, podle toho v jaké společnosti se nachází, proměnitelné 
v peníze. 

Kulturní kapitál je specifický v tom, že může být transformován v měnu 
pouze za určitých okolností a ve zdlouhavých procesech. Bourdieu rozlišuje tři 
formy kulturního kapitálu. Na základě materiální hodnoty objektů, kulturní 
kapitál ve svém zhmotněném stavu, má k ekonomickému kapitálu nejblíže. 
Existuje ve formě LP desek, knih, hudebních nástrojů, různých uměleckých děl 
apod. Na druhou stranu existuje kulturní kapitál, který je spojen s osobou, je 
vtělený, a ten obsahuje kompletní rozsah nabytých kulturních schopností. 
Pokud byly tyto schopnosti jednou nabyty, stává se tento kapitál součástí 
habitu. Cenou tohoto kapitálu je čas, který byl investován do vzdělání. 
Vzdělávání v rámci rodiny má rozhodující vliv na vývoj specifických způsobů 
mluvy a jiných habituálních znalostí.102  

Pokud dokončení externího vzdělání vede k formální kvalifikaci, stává se 
z něj institucionální kulturní kapitál, který se dělí dvě subformy. Na ty, kteří 
mají vysokoškolskou kvalifikaci, tedy legitimní kulturní kapitál, a na samouky, 
kteří získávají nelegitimní kulturní kapitál, a to i za situace, kdy nabudou 
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schopnosti převyšující schopnosti univerzitně vzdělaných. A protože legitimní 
institucionální kapitál řídí úroveň příjmů, řídí také ekonomický kapitál.103 

Sociální kapitál je výsledkem spleti institucionálních vztahů uvnitř 
specifické skupiny. Ve chvíli, kdy zainteresovaný jednotlivec nabude sociální 
kapitál, může se spolehnout na podporu založenou na sdílené znalosti a 
respektu. 

Uznávaná a legitimizovaná forma těchto tří výše zmiňovaných forem 
kapitálu je symbolický kapitál. Každé uznání legitimního sociálního ocenění a 
úcty vytváří symbolický kapitál, který je podle logiky své povahy nezávislý na 
zhmotnělém ekonomickém a kulturním kapitálu. Objevuje se převážně ve 
spojení s jinými formami kapitálu, jejichž výkonnost a účinnost je schopen 
navýšit. Na rozdíl od ekonomického kapitálu, symbolický kapitál nefunguje 
podle logiky nedostatku, ale podle povýšení a uznání. V kontextu 
každodenních vládnoucích podmínek uvnitř pole bere na sebe symbolický 
kapitál, díky respektu určitých aktivistů a skupin, důležitou funkci 
legitimování.104 

6.2. Dynamika uvnitř pole 

Bourdieu zkoumal dynamiku autonomního literárního pole tak, jak 
existovalo na konci 19. století. Bylo charakterizováno experimentálním životním 
stylem bohémů a v mnoha ohledech bylo podobné poli výtvarného umění. V té 
době se začal formovat svobodný trh s uměním a umělci začali bojovat o své 
pozice. 

Dynamika v poli je vytvářena bojem mezi těmi, kdo vládnou a těmi, kdo na 
vládnutí aspirují. Ten vytváří základ pro historickou změnu. Ti, co vládnou 
investují vše do strategie udržení současného stavu zaměřené na posílení pozic 
moci a zachování současného pořádku. Oproti tomu, noví uchazeči v poli 
pochybují o starých pozicích a zkoušejí vytvářet nové. Cílem takového 
konfliktu je uchování moci a prestiže, jež je docíleno pomocí akumulace 
legitimního a relevantního kapitálu v poli. Nově příchozí věnuji svoji veškerou 
energii do vytváření nové avantgardní pozice namísto stávající pozice a tím, za 
určitou dobu, zahájí novou éru a nakonec stávající pozici převezmou. Po 
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převzetí pozice mají monopol nad prosazováním legitimních kategorií percepce 
a evaluace. Tento permanentní boj vytváří stimul, který transformuje 
dostupnou řadu symbolických produktů. Následkem této změny zůstává 
bývalá avantgarda ve svých snahách uspět na trhu a dosáhnout většího 
úspěchu u mas. Bourdieu tvrdí, že stejný princip platí i pro galerie. Jednou za 
čas proběhne změna, která z avantgardních galerií vytvoří galerie etablované.105 

6.3. Dvě ekonomické zákonitosti uvnitř pole 

Pole umění a literatury jsou rozdělena na dvě subpole s opačnými 
metodami produkce a cirkulace. Na jedné straně existuje subpole limitované 
produkce, ve kterém výrobci zásobují jiné výrobce. Na druhé straně je subpole 
masové produkce, která usiluje o zisk a proto se orientuje podle potřeb 
masového trhu. Jediné, co subpole masové produkce zajímá, je obrat. Firmy, 
které prodávají více a rychleji, rozumí trhu nejlépe. 

Subpole limitované produkce je založeno na anti-ekonomické ekonomii 
čistého umění. V tomto případě základní pravidlo přikazuje nezávislost na 
ekonomice a externích komisích. Hodnoty, které platí jsou nezištnost a 
nezaujatost. Než aby vydělávalo rychlé peníze, orientuje se toto subpole na 
akumulaci legitimního symbolického kapitálu, který bude za správných 
okolností a ve správný čas transformován na ekonomický kapitál. Nezávislost 
na ekonomickém tlaku však přepokládá dostatečný ekonomický kapitál. Při 
svém studiu literatury Bourdieu vypozoroval, že ti, kdo jsou schopni obsadit ty 
nejriskantnější pozice, patří mezi ty nejvíce prosperující, zatímco na druhé 
straně mnoho básníků z nižší střední třídy bylo nuceno věnovat se lépe placené 
literární práci, např. sociálním románům.106 

Důležitou roli v literárním i uměleckém poli hraje nezávislost. Čím větší 
nezávislost a čím příznivější symbolická rovnováha moci, které se těšily výrobci 
nezávislí na poptávce, tím větší rozdíl mezi opačnými póly pole. Toto rozdělení 
mezi dvěma subpoli, které bylo nejpatrnější na konci 19. století, je v dnešní době 
stále více zastřenější, což způsobuje klesající úroveň nezávislosti. 
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6.4. Posvěcení a pole moci 

V rámci pravidel pole umění, která Bourdieu vytvořil, je posvěcení jednou 
ze základních součástí. Zatímco v katolickém náboženství posvěcení znamená 
liturgické posvěcení osoby či objektu, Bourdieu užívá tento pojem k popisu 
oceňování uměleckých děl a umělců pomocí vložení symbolického kapitálu 
„strážců brány“ či „vrátných“ (gatekeeper). Strážci brány jsou ti hráči a skupiny 
s velkým množstvím kapitálu, kolem kterých se formují centra síly a moci. 
Prostřednictvím posvěcení poskytují tyto centra strážcům brány možnost řídit 
legitimitu pole. Mezi hráče, kteří řídí velké množství ekonomického a 
symbolického kapitálu v poli moci a tím zabírají dominantní pozice, patří 
vlastníci galerií, kritikové, vydavatelé a kurátoři.107 

Aby bylo možné ocenit hodnotu uměleckého díla, musí nejprve být 
odděleno od své materiální hodnoty. Jako příklad uvádí Bourdieu 
Duchampovy Readymades – reálné předměty z všedního světa podepsané 
autorovou rukou, jejichž hodnota byla vytvořena pouhým podpisem umělce. 
Umístěním do kontextu umění a pozvednutím statusu prostřednictvím 
pozitivních kritik, se obyčejný sušák na lahve stává ceněným kusem umění. 
Posvěcení kritiky mělo okamžitý pozitivní efekt na Duchampův symbolický 
kapitál. Díky moci, kterou získal akumulací symbolického kapitálu, získal ještě 
více svobody. Po dlouhém procesu transformace může být tento symbolický 
kapitál převeden na ekonomický kapitál. 

Z tohoto důvodu jsou umělci velmi závislí na komentátorech a kriticích, 
kteří se prostřednictvím svého velkého podílu symbolického kapitálu stali 
nástroji moci pole, a tím jsou schopni rozhodovat o budoucnosti umělců. 
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7. Pole street artu 

7.1. Role habitu v poli street artu 

Pokud se pokusíme aplikovat Bourdiueovu teorii na hnutí street artu, je na 
první pohled jasné, že je to pole, ve kterém platí určitá pravidla a ve kterém 
jsou distribuovány určité formy kapitálu. 

V poli street artu má společný habitus velmi malý význam. V kontrastu 
s polem graffiti osmdesátých let, ve kterém aktivisté sdíleli stejný habitus, street 
art je otevřené pole, jehož aktivisté přicházejí z různorodých rodinných 
prostředí a vrstev společnosti, a kteří mají přístup k různým formám 
legitimního kulturního kapitálu. Přesto má habitus vliv na volbu profesionální 
kariéry a na způsob jak je ke street artu přistupováno. Existují street artoví 
aktivisté, kteří vystudovali, nebo studují umělecké školy. Jejich cílem je 
umísťovat na ulici vysoce kvalitní umění, které je uznáváno polem umění. 
Příkladem může být např. Swoon, která umění vystudovala. V dlouhodobém 
horizontu chtějí někteří dosáhnout uznání také v poli umění. Studenti 
uměleckých škol často pochází z rodin s vysokým stupněm ekonomického a 
symbolického kapitálu. To samé platí i pro větší počet těch, kteří studují nebo 
vystudovali ilustraci a grafický design. Existuje ovšem i mnoho lidí, kteří 
nestudovali vysokou školu, ale své dílo považují za výtvarné umění. Na 
druhou stranu se můžeme setkat s velkou skupinou aktivistů, kteří se za 
umělce nepovažují a kteří součástí tohoto pole být nechtějí. D*Face například 
nechce, aby galeristé navštěvovali místa jeho plánovaných street artových 
výstav.108 Ostatně na začátku práce jsme již zmínili diskuzi o pojmu street art, 
ve které Eko a jiní vyjádřili své pochybnosti o klasifikaci street artu jako formy 
umění. 

7.2. Ocenění forem kapitálu v poli street artu 

Pokud budeme poměřovat různé formy kapitálu mezi sebou, nejdůležitější 
v poli street artu je sociální kapitál. Jelikož jsou tvůrci umění na ulici anonymní, 
vztahy s ostatními aktivisty jsou velmi důležité. Pouze díky osobním setkáním 
                                                 
108 D*Face. Computer Arts Projects, 11/2006, č. 90, s. 25. 
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zjišťují aktivisté, kdo co vytvořil. Síť vztahů se rozšiřuje či roste pomocí 
kontaktů těch aktivistů, kteří si navzájem oceňují a uznávají své výtvory, a kteří 
si rozumějí, zejména v sociální rovině prostřednictvím sdílených zájmů. 
Následkem toho vznikají skupiny, jako například Finders Keepers Crew 
v Londýně, kteří si poskytují vzájemnou podporu prostřednictvím kolektivních 
výstav a sdílených kontaktů, a kteří spolu rádi tráví čas. Navazování kontaktů 
s ostatními se primárně děje při událostech relevantních vůči poli, např. při 
výstavách a večírcích. Může se stát, že se aktivisté poznají v noci na ulici, když 
vytvářejí svá díla. 

7.3. Subkulturní kapitál v poli street artu 

V poli street artu však existuje jedna forma kapitálu, která není jednoduše 
definovatelná v intencích, v jakých je popsal Bourdieu. Přesto se jedná o 
prostředek, který rozhoduje o uznání a pozici v poli. Tato forma reputace či 
postavení se liší od kulturního kapitálu. Není závislá na habitu, třídě či výchově 
a není nutně v průběhu času transformovatelná na ekonomický kapitál. 
K zlepšení pozice v poli někdy stačí mít inovativní myšlenku spojenou 
s odvahou realizovat ji a prosazovat. Tuto formu reputace či postavení nejlépe 
popisuje termín subkulturní kapitál, se kterým přišla Sarah Thorntonová. 
Aplikovala Bourdieuovu teorii kapitálu na mládežnické kultury a přišla na 
formu kapitálu, která je přisuzována aktivistům, jejichž dílo je v módě nebo je 
považováno za trendové.109 

Subkulturní kapitál se chová stejně jako Bourdieuův kulturní kapitál. Ve 
studii Thortonové o klubových kulturách je tento kapitál evidentní v podobě 
artefaktů a stylových prvků, jimiž mohou být například sbírka vinylových 
desek či účesy. Tak jako je kulturní kapitál možné vyjádřit ve formě dobré 
výchovy nebo vzdělání, subkulturní kapitál je navenek rozeznatelný například 
skrze znalost posledních trendů či úmyslné používání nejnovějšího slangu a 
tanečních stylů.110 V poli street artu je to zjevně věcná forma v podobě 
nejlepších popisovačů, lepidel a samolepek. Ve vtělené formě je subkulturní 
kapitál patrný například, když je umělec ve styku se všemi novými styly a jeho 
dílo je kvalitní a módní. 

                                                 
109 THORNTON, S. Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital. Hannover/London: 
Wesleyan University Press, 1996, s. 11. 
110 Tamtéž. 
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Názor Thortononové, že subkulturní kapitál je těžší konvertovat na 
ekonomický kapitál než Bourdieuův kulturní kapitál, je možné verifikovat 
v poli street artu. Vtělení subkulturního kapitálu nezaručuje uměleckým dílům 
zvýšení tržní ceny. Stejně jako ve studii klubových kultur, kde Thortonová 
uvádí příklady profesí jako je hudební či módní novinář, DJ či majitelé klubů, 
existuje malé množství street artových aktivistů, kteří si vydělávají ilustračními 
či grafickými zakázkami. 

Thortonová vypozorovala, že v akumulaci subkulturního kapitálu hraje 
určitou roli pohlaví. Zjistila, že dívky tráví mnoho času povinnou četbou do 
školy a utrácejí své kapesné za módu a make-up a chlapci se zaobírají svými cd, 
hudebními časopisy a jinými aktivitami volného času.111 V poli street artu je 
pohlaví také důležitý dělící faktor v rámci sociální pozice, neboť většina 
aktivistů jsou muži. 

7.4. Posvěcení a uznání v poli street artu 

Na rozdíl od Bourdieua věří Thortonová, že média mají velký význam, 
neboť mají největší kontrolu nad cirkulací subkulturního kapitálu. Zatímco 
v Bourdieuově teorii sociálního prostoru reprezentují média pouze další formu 
symbolického statku, který označuje rozdílnost, podle Thortonové se média 
chovají jako součást sítě, která hraje důležitou roli při definovaní a distribuci 
kulturní znalosti. Jinými slovy, rozdíl mezi tím být v módě in nebo out, vysoko 
nebo nízko v subkulturním kapitálu, koreluje komplexním způsobem se 
stupněm mediálního pokrytí, tvorby a projevu.112  

Ve street artu nezastávají media pouze signifikantní pozici jako distributoři 
kulturní znalosti, jak je tomu u Thortonové, ale také hrají důležitou roli při 
uvádění umění a umělců ve známost. Internetové stránky typu Wooster 
Collective a Ekosystem rozhodují o tom, které tvůrce uvedou prostřednictvím 
rozhovoru či publikace jejich děl a kdo z nich dosáhne mezinárodního uznání. 
V části práce o subkultuře bylo zmíněno, že publikování děl v časopisech a 
knihách má větší důležitost, než na internetových stránkách, neboť se tak děje 
méně často a tyto knihy a časopisy jsou postupem času považovány za 
sběratelské předměty. Zde, stejně jako v Bourdieuově studii literárního pole, 

                                                 
111 Tamtéž, s. 13. 
112 Tamtéž. 
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hraje roli postavení publikace a symbolický kapitál obecenstva. Prezentace a 
reportáže v médiu, které má vysoký stupeň moci posvěcení, může obdařit 
umělce a jeho dílo různými úrovněmi, vysokou či nízkou, subkulturního a 
symbolického kapitálu. Článek v módním časopise může mít naopak 
diskreditující efekt, neboť umísťuje umělce příliš blízko poli komerční 
produkce. 

Vedle médií jsou centry moci také instituce jako například galerie. Prostor 
v galerii je omezený a vzácný. Výstava v galerii nebo na podobném místě, které 
je nabito velkým symbolickým kapitálem, má bezesporu větší posvěcovací 
hodnotu než prezentace děl na internetových stránkách či v knihách. Vystavení 
díla, které bylo pro tento účel vybráno z velkého množství jiných děl, jej 
pomáhá legitimizovat jako umění. Nicméně, podle názoru mnohých aktivistů, 
nemůže vystavování v galeriích či jiných vnitřních prostorách fungovat, neboť 
díla street artu mají být viděna v kontextu městského prostoru, na ulicích. 

Těsně spjati s těmito institucemi jsou lidé, kteří za nimi stojí. Proto mají 
vlastníci galerií a lidé jako například Adrian Nabi, který dal dohromady velkou 
a úspěšnou výstavu Backjumps – The Live Issue v berlínském domě umění 
Bethanien, která se poprvé konala v roce 2003 a v červenci 2007 proběhla již 
potřetí, vysokou úroveň posvěcující moci. Stejně tak se vytvořilo pole moci 
kolem respektovaných novinářů, kteří se věnují street artu (např. Pitchaya 
Sudbanthad z The Morning News).  

V neposlední řadě se mohou centra moci objevit kolem aktivistů jakou jsou 
D*Face či Shepard Fairey, nejen protože dosáhli vysokého stupně sociálního 
kapitálu a přidružených konexí, ale také protože kvalita jejich díla jim přinesla 
vysoký stupeň subkulturního a symbolického kapitálu. 

7.5. Dvě ekonomické zákonitosti v poli street artu 

Pro většinu aktivistů je street art koníčkem, který jim nevydělává žádné 
peníze. To jim dodává ekonomickou nezávislost, která je podle Bourdieua, 
nezbytným předpokladem ve vytváření vyspělých děl čistého umění. Přesto 
většina street artových tvůrců, kteří praktikují street art jako vedlejší činnost 
nezávislou na příjmu, neodmítá komerční práci. Děje se tak, neboť pole 
komerce zahrnující reklamu, hudební průmysl a zvláště módní a 
skateboardovou industrii do pole street artu již proniklo. „Dlouho sem o tom 
přemýšlel, ale člověk se nějak živit musí a když ještě ke všemu bylo možný to 
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udělat podle sebe, tak to pro mě mělo smysl. Ale na to aby se člověk uživil, by 
toho musel dělat víc,“ komentuje Pash* výrobu reklamních animací pro firmu 
Snickers.113 

Mnoho umělců má každodenní zaměstnání v grafickém designu či 
v podobné oblasti a nepovažují se za nezištné umělce. Díla street artu jsou 
umísťována do městského prostředí ilegálně a zadarmo. Velký počet street 
artových tvůrců investuje mnoho času, peněz a energie do svého díla a jistě 
uvítá, když se jim to v určité chvíli nějakým způsobem vrátí. Protože jsou 
nálepky, plakáty a sochy určeny výslovně pro městský prostor, ve většině 
případech lze vydělat peníze jen modifikovanými, komerčními díly, která 
fungují nezávisle na ulici. Těmi jsou obvykle sítotisky motivů, potištěná trička a 
čepice, balíčky nálepek, nášivky a odznáčky (tzv. placky). 

Důsledkem interpretace komerčních a ekonomických polí produkce je, že 
uvnitř pole mohou být symbolické a subkulturní kapitály akumulovány pomocí 
komerčních prací. Množství kapitálu je měřeno podle toho, do jaké míry je 
firma, pro kterou umělec zakázku vytváří, součástí scény a tedy s jak velkým 
subkulturním kapitálem může nakládat. Proto například Gomesův design 
skateboardového prkna pro Cleptomanicx není považováno za komerční práci. 
Stejná situace existuje i v hudbě. Návrh obalu desky pro kapelu, jejíž hudba je 
v poli vysoce ceněna, vytváří pro designéra subkulturní a symbolický kapitál. 
Pokud kapela v poli ceněna není, má to naopak pro designérův kapitál 
negativní efekt. 

Dělící hranice je velmi jemná. Je rozdíl pokud umělec pouze prodává firmě 
svůj um nebo také své jméno. Tvůrce, který si říká Solo One, navrhuje, že 
existuje něco mezi. Solo One si vylepšil svůj profil s kampaní nazvanou 
Boxfresh, při které použil nálepky ve stylu, který je pro něj tak typický, a 
zároveň každá z nálepek byla reklamou pro Boxfresh (Boxfresh je firma, 
produkující oblečení a módní doplňky). Reputace může zůstat intaktní, pokud 
má umělec možnost vyvážit díla, která jej diskreditují, s díly, za které získá 
mnoho kapitálu. S pomocí jiných svých děl nahromadil Solo One dostatek 
symbolického a subkulturního kapitálu na to, aby si uchoval a dobrou a 
důležitou pozici v poli, dokonce když vytvořil díla pro firmu s velmi malým 

                                                 
113 PASH. Re: zadost o neformalni dialog pro diplomku [online]. 30. 5. 2007 [cit. 2007-06-26]. Osobní 
komunikace. 
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subkulturním kapitálem. V tomto případě také pomohlo, že byl prvním 
aktivistou v Londýně, který si vypracoval své jméno pomocí samolepek. 

Další hraničním případem jsou komerčně sponzorované výstavy, což 
Bourdieu popisuje jako hrozbu pro autonomii.114 Jedna z největších výstav, již 
zmiňovaná berlínská Backjumps, byla jednou z mála, které byly financovány 
z veřejných fondů. Její poslední ročník v létě 2007 však již byl sponzorován také 
firmou Nokia a dalšími.115 

Spojenectví korporátního sektoru a street artu se již stalo součástí pole. 
Sponzoři jsou vybíráni podle toho jaký stupeň subkulturního kapitálu ovládají. 
Malé undergroundové značky mají k dispozici vysoký stupeň subkulturního 
kapitálu, ale pouze malý ekonomický kapitál. Po své evropské kampani, kdy 
sponzorovala skateboardingové, umělecké, BMX a hudební události, se oděvní 
firma Carthartt stala společností, která má k dispozici velký ekonomický kapitál 
a na to, jak velká firma to je, i vysoký stupeň subkulturního kapitálu. 
Sponzorství je v poli street artu akceptovatelné a subkulturní kapitál, který 
výstavy vytvoří pro pořádající kooperativní studia či vystavované umělce, 
převáží nad sponzorskou podporou.116 Oddělování těchto dvou způsobů 
produkce (sponzorované a nesponzorované) a tudíž separace od masového 
trhu, je v poli street artu překonané.  

7.6. Dynamika uvnitř pole street artu 

I v poli street artu existují spory o vymezení a uznání, jak jej popsal 
Bourdieu. Ve street artu jsou často výsledkem různých přístupů, které existují 
paralelně. Umělci, kteří ve velkém pracují na komerčních zakázkách, se snaží 
ospravedlňovat tuto práci před ostatními členy, kteří je označují za zaprodance 
(sell outs). Kromě toho jsou tvůrci, kteří rozšiřují svůj motiv pouze na 
kvantitativní bázi, odmítání těmi, kteří se domnívají, že těmto výtvorům chybí 

                                                 
114 BOURDIEU, P. Die Regeln der Kunst – Genese und Struktur des literarischen Feldes. Cit. podle 
REINECKE, J. Street-Art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz. Bielefeld: transcript 
Verlag, 2007, s. 139. 
115 Backjumps: Urban Communication and Aesthetics [online]. c2003 [cit. 2007-06-23]. Dostupné z 
<http://www.backjumps.org/>. 
116 Ryan McGinnes napsal knihu, která se tímto tématem zabývá obsáhleji a která se jmenuje 
Sponsorship: The Fine Art of Corporate Sponsorship or The Corporate Sponsorship of Fine Art. Corte 
Madera: Gingko Press, 2005. 
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politický či umělecký obsah. Tyto spory o uznání však nemohou být 
srovnávány s těmi, které popisoval Bourdieu mezi převažující avantgardou a 
mladou avantgardou v poli umění a literatury v 19. století. V poli street artu 
nejde o zabezpečení pozice na trhu, která, ať už v krátkodobém nebo 
dlouhodobém časovém horizontu, umělci zajistí přístup k ekonomickému 
kapitálu. Pole street artu je otevřenější a méně soutěživé než pole umění. 
V jednom z rozhovorů D*Face prohlásil, že jej těší každý výtvor, který 
v městském prostoru potká, neboť obohacuje okolí.117 

Je zajímavé sledovat, navzdory krátké historii street artu, pozici Banksyho a 
její vývoj mezi aktivisty, kteří usilují o uznání na trhu umění. Nelibost, která je 
vůči němu pociťována je jasně demonstrována šablonovými graffiti, které se 
objevily v Londýně. Banksy je obviňován z toho, že podniká akce, které jsou 
zaměřené pouze na jeho úspěch, jako například Burnerova cena, kterou založil. 
Mnoho aktivistů má za to, že stále více a více vzdaluje z původní pozice 
nezištného tvůrce pouličního politického umění.. 

Podle Bourdieua je pro dynamiku pole důležitý čas. Vzhledem k tomu, že 
street artové hnutí je stále ještě velmi mladé, nejsou spory o oprávněnost mezi 
etablovanými členy a avantgardou ještě pozorovatelné. 

 

                                                 
117 D*Face. Computer Arts Projects, 11/2006, č. 90, s. 26. 
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8. Profily 

8.1. Blek le Rat 

Blek le Rat, pionýr šablonového graffiti, vlastním jménem Xavier Prou 
(*1951),118 si vybral svůj pseudonym podle komiksového hrdiny Blek le Roca. 
S graffiti se potkal poprvé v roce 1971, kdy navštívil New York.119 Se 
šablonovým graffiti začal v roce 1981 v Paříži, když maloval po zdech portréty 
krys, kterými se zabýval po dva roky.120 „Krysa je jediné svobodné zvíře ve 
městě. Je to zvíře, kterého se lidé bojí, a které často přinášelo nemoci. Pokud 
krysy zamoří město, je to zlé.“121 Tyto krysy byly také inspirací k přídomku jeho 
přezdívky le Rat, francouzsky krysa. Zamlouvalo se mu také, že ze slova rat lze 
přesmyčkou vytvořit art, tedy umění. Blek le Rat byl také jeden z prvních 
aktivistů, kteří začali používat vystřihované plakáty (tzv. cut-out). Důvodem 
přechodu od šablon k plakátům byl soud s Blekem le Rat, který se uskutečnil 
v roce 1991 a trval jeden rok a na jehož konci aktivista zaplatil pokutu a dostal 
podmínku, že pokud bude pokračovat v malování po zdech, půjde do vězení.122  

V prosinci 2004 navštívil Blek le Rat i Prahu, aby vylepil jeden ze svých 
vystřihovaných plakátů na Kampě.  

                                                 
118 REINECKE, J. Street-Art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz. Bielefeld: transcript 
Verlag, 2007, s. 42. 
119 MANCO, T. Stencil Graffiti. 1. vyd. London: Thames & Hudson, 2002, s. 37. 
120 více v kapitole Techniky – šablony a spreje 
121 „The rat is the only free animal in the city. It’s an animal that people fear and has strong 
history of bringing disease. When rats invade a town, it is bad.“ Zdroj: REISS, J. Blek le Rat. 
Swindle [online]. č. 11 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://swindlemagazine.com/issue11/blek-le-rat/>. 
122 Tamtéž 
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Blek le Rat: plakát na Kampě. 

V poslední době mají jeho práce vážnější kontext než dříve. V roce 2005 
vylepil po Paříži stovky plakátů, na kterých byla vyobrazena Florence Aubenas, 
francouzská novinářka, která byla unesena v Iráku. Chtěl vyprovokovat 
politiky a novináře k tomu, aby pomohli s jejím propuštěním a později (poté co, 
média o tuto kauzu ztratila zájem), znovu její osud připomenout veřejnosti. Při 
vylepování lidé zastavovali auta a tleskali mu. To bylo, podle vlastních slov, 
poprvé v životě pouličního umělce, kdy zaznamenal takové hřejivé a 
povzbuzující reakce. Uvědomil si, že i když to, co dělá, je obvykle považováno 
za antisociální, pokud člověk činí něco, co ostatní nějakým způsobem zasáhne, 
tak ho veřejnost podpoří.123 

Na obalu k DVD filmu Blek Le Rat: Original Stencil Pioneer, který vydalo 
prestižní berlínské umělecké nakladatelství Die Gestalten Verlag, tvrdí Banksy: 
„Pokaždé, když si myslím, že jsem namaloval něco trochu originálního, zjistím, 
že už to udělal Blek le Rat. Před dvaceti lety…“124 

 

                                                 
123 BAAL, I. Blek le Rat. Dazed Digital [online]. 7.12.2006 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://www.dazeddigital.com/features/article.aspx?a=194>. 
124 „Every time I think I've painted something slightly original, I find out that Blek Le Rat has 
done it as well. Only 20 years earlier...“ 
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8.2. Shepard Fairey 

Jestli má street artová subkultura nějakého hrdinu, nějakou ikonu, je jí 
bezesporu Shepard Fairey (*1970). Od roku 1989, kdy začal se svou virální 
kampaní Obey Giant (Poslouchej obra), se z tohoto Američana, který vystudoval 
Rhode Island School of Design v Providence, stal král street artu. Podle 
vlastních slov byl desetkrát zatčen, několikrát fyzicky napaden policisty a v cele 
zadržení mu byl nejednou odepřen inzulín, i když je diabetikem.125 Jeho dílo je 
všudypřítomné. Něco podobného se daří pouze korporacím typu McDonald’s 
či Coca Cola, jenže ty to stojí miliardy dolarů. Fairey vytvořil mezinárodní 
fenomén. I díky němu získal street art určitou kredibilitu.  

Fairey dospíval v prostředí subkultury skateboardingu a punk rocku, ve 
které začal s potiskem triček a výrobou samolepek. Jednou při tištění se u něj 
zastavil kamarád a chvíli pozoroval, jak se to dělá a pak řekl, že by se to chtěl 
také naučit. Chvíli listovali starými časopisy, ve kterých hledali nějaký motiv, 
na kterém by si to mohl vyzkoušet. Faireyovi se zamlouvala reklama na 
zápasníka Andreho Gianta (Obra), která se ovšem vůbec nelíbila jeho 
kamarádovi. Chvíli ho přemlouval a když se kamarád nechal přesvědčit, tak 
mu ukázal, jak se vyřezává šablona. Kamarád to chvíli zkoušel, pak to vzdal a 
šel domů. Poté, co Fairey dodělal svou původní práci, jej napadlo, že by mohl 
dotáhnout do konce i Andreho. Druhý den naxeroxoval první samolepky Andre 
Giant has a posse a rozdal je známým.126 Stylizovaná mračící se tvář se stala 
symbolem vzdoru. Jak sám prohlásil v jednom interview: „Byl jsem úplně 
posedlý myšlenkou rozšířit svoje nálepky někam dále a byl jsem překvapený, 
kolik lidí bylo ochotno moje nálepky šířit do jiných měst jen na základě toho, co 
viděli v Providence či vysvětlení konceptu. Myslím, že hodně lidem se 
zamlouvala myšlenka revolty proti establishmentu ve společnosti, ve které 
dominují korporátní symboly. Ty samolepky byly rebelujícím strčením klacku 
do kola jedoucího cyklisty, rozvrácením sémiotiky spotřeby.“127 

                                                 
125 HELLER, S. Interview with Shepard Fairey: Still Obeying After all These Years. AIGA 
[online]. 4. 6. 2004 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z <http://www.aiga.org/content.cfm/interview-
with-shepard-fairey-still-obeying-after-all-these-year>. 
126 OVERSTREET, M. Obey the Giant: Americký sen. Revue Labyrint, 2006, č. 19-20, s.215. 
127 „I became obsessed with the idea of spreading the image further and was surprised by how 
many people were willing to spread the stickers to other cities based on the template 
established in Providence or an explanation of the concept. I think a lot of people liked the idea 
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Andre The Giant Has A Posse. 

Dnes již je tato ikona značkou – obchodní značkou odcizení, kterou kopírují 
obchodníci po celém světě. Fairey má za to, že Obey Giant se dostal lidem pod 
kůži, protože nevěděli, co si s ním počít. „Kouzlo spočívalo v tom, že se to 
nedalo spojit s ničím konkrétním, neobsahovalo to žádný sdělení, což lidi mátlo 
a zároveň přitahovalo.“128 

Shepard Fairey se stal aktivním street artovým tvůrcem, neboť měl pocit, že 
veřejný prostor je jedinou možnou platformou pro svobodu slova a vyjádření 
bez potřeby jakékoliv byrokracie. Internet v té době ještě nebyl tak rozvinutý a 
rozšířený jako dnes a přece jen je tento způsob komunikace omezen pouze na 
lidi vlastnící počítač a připojení k internetu. 

                                                                                                                                               
of ‚fucking with the program‘ in a society dominated by corporate imagery. The stickers were a 
rebellious wrench in the spokes, a disruption of the semiotics of consumption.“ Zdroj: HELLER, 
S. Interview with Shepard Fairey: Still Obeying After all These Years. AIGA [online]. 4. 6. 2004 
[cit. 2007-08-11]. Dostupné z <http://www.aiga.org/content.cfm/interview-with-shepard-
fairey-still-obeying-after-all-these-year>. 
128 OVERSTREET, M. Obey the Giant: Americký sen. Revue Labyrint, 2006, č. 19-20, s.216. 
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Vytváří obrazy, které zpochybňují autority a pronikavost reklamy. Po 
zvolení George Bushe prezidentem Spojených států a po kampani, která byla 
jeho vládou vedena, a která vyústila ve válku v Iráku, začal Fairey do svých děl 
zařazovat přímé politické komentáře, neboť měl pocit, že slyší málo opozičních 
hlasů. Při zpětném pohledu na tuto svou kritiku si uvědomil, že je rozvracečská 
a nepřátelská a začal vytvářet díla propagující mír. Fairey má za to, že 
protiválečná poselství mohou být mnohem sofistikovanější než 
protikapitalistická kritika. 

Celá tato část jeho díla je více méně satirou na naivní americký sen 
Normana Rockwella. 

Někteří lidé vidí v jeho díle myšlenku zatracování kapitalismu. S tím však 
Fairey nesouhlasí a sám o sobě prohlašuje, že je kapitalistou, že v něj věří. Myslí 
si, že kapitalismus lidi motivuje, a že konkurence je zdravá. Je si vědom toho, že 
kapitalismus může být bezohledný a proto by v něm měly existovat pojistky a 
vyváženost.129 Jednou z nejvíce nepříjemných věcí, na které při realizaci svých 
projektů přišel, je existence naprosté nevyhnutelnosti ekonomiky nabídky a 
poptávky v kapitalistické společnosti.130 Nabídka a poptávka, tak také nazval 
Fairey svou 350-ti stránkovou knihu o 15 letech Obey kampaně.131 

                                                 
129 ZENTH, T. Interview med Shepard Fairey. Kopenhagen.dk [online]. 6. 5. 2004 [cit. 2007-08-11]. 
Dostupné z <http://www.kopenhagen.dk/fileadmin/oldsite/interviews/fairey0504.htm>. 
130 HELLER, S. Interview with Shepard Fairey: Still Obeying After all These Years. AIGA 
[online]. 4. 6. 2004 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z <http://www.aiga.org/content.cfm/interview-
with-shepard-fairey-still-obeying-after-all-these-year>. 
131 FAIREY, S. Supply and Demand: The Art of Shepard Fairey.  



 

 62

 
Shepard Fairey: I’m gonna kick your ass. 

 

Na svých plakátech a šablonách sampluje i sovětskou a čínskou 
propagandu z 50. let nebo idoly pop-kultury. I když jsou jeho výtvory politické, 
stále si uchovávají prvek hravosti. 

Téměř v každém rozhovoru je Fairey dotazován, co říká na častá obvinění 
z toho, že se zaprodal. On sám to obhajuje tak, že peníze, které vydělává prací 
pro korporace, mu dávají svobodu dělat věci, které dělat chce, jako například 
cestovat do různých měst a tam vylepovat plakáty, samolepky či šablonové 
graffiti. Na jednu stranu na svých internetových stránkách prodává své 
produkty,132 na druhou stranu však Fairey stále rozesílá své samolepky a 
šablony zadarmo do celého světa. Fairey spoluzaložil galerii a časopis133 a 
poukazuje na to, že obě tyto aktivity jsou prodělečné a musí je dotovat právě 
z peněz utržených za práci na korporátních zakázkách. V poslední době 
vytvořil například plakát k filmu Walk the Line o country zpěvákovi Johnny 
Cashovi či obal posledního alba skupiny Smashing Pumpkins s názvem 
Zeitgeist. 

                                                 
132 Plakáty v limitované edici 300 kusů za 30$ zmizí do několika minut poté, co se na stránkách 
objeví. 
133 Sublimal Projects Gallery (http://www.subliminalprojects.com), Swindle 
(http://swindlemagazine.com) 
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V manifestu na svých internetových stránkách134 Fairey uvádí, že Obey 
kampaň může být vysvětlována jako fenomenologický experiment. Prvním 
cílem fenomenologie je znovuprobuzení zájmu člověka o jeho okolí. Obey 
kampaň se snaží u lidí stimulovat zvědavost a zpochybňovat jak samotnou 
kampaň tak vztah lidí k prostředí. Protože lidé nejsou zvyklí na reklamu či 
propagandu, jejichž motivy nejsou jasně zřetelné, časté a neobvyklé setkání 
s Obey propagandou je podněcuje k zamyšlení. I přes možnou frustraci však má 
toto setkání vést k oživení divákova vnímání a zaujetí maličkostmi. The medium 
is the message.135 

Fairey přiznává, že samolepky zpočátku netvořil jako něco 
hlubokomyslného, ale časem když pozoroval reakce lidí, vycítil potenciál 
použít je jako prostředek k podnícení podobné reakce, jakou u lidí vyvolává 
Rorschachův test a skutečně vytvořit dialog o procesu vstřebávání obraznosti. 
Na začátku byla jeho hlavním cílem snaha přijít s něčím, co by poukazovalo, i 
když anonymně, na svou existenci. 

 

8.3. Banksy 

Britský street artový umělecký terorista, guerrilový umělec či kvalitní 
vandal,136 který si říká Banksy, je minimálně stejnou legendou jako Shepard 
Fairey. Na rozdíl od něj však málokdo ví, jak Banksy vypadá či jak se ve 
skutečnosti jmenuje. I přes svůj úspěch, mezinárodní ohlas a společenské 
uznání, zůstává tento umělec nadále v anonymitě, neposkytuje rozhovory, 
neúčastní se vernisáží svých výstav. Jeho identita je předmětem horečných 
spekulací, má se za to, že jeho skutečné jméno by mohlo být Robert Banks a že 
se narodil poblíž Bristolu v roce 1974.137 V jednom z mála rozhovorů, které kdy 
poskytl, prohlásil, že není v jeho zájmu, aby se někdy v budoucnu zbavoval své 

                                                 
134 www.obeygiant.com 
135 Médium je poselstvím, poselstvím média je samo médium. Samotný obsah sdělení není tak 
důležitý jako médium, skrze které komunikujeme. Autorem tohoto výroku je Marshall 
McLuhan. 
136 COLLINS, L. Banksy Was Here: The invisible man of graffiti art. New Yorker, 14. 5. 2007, vol. 
83, no. 12, s. 52. 
137 PRYOR,F. On the trail of artist Banksy. BBC News [online]. 8. 2. 2007 [cit. 2007-08-11]. 
Dostupné z <http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/6343197.stm>. 
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anonymity. Za prvé je toho názoru, že na světě je dost jiných namyšlených 
jedinců, kteří se nám snaží vecpat svou tvář a za druhé je jeho činnost 
ilegální.138 Banksy byl v minulosti několikrát zadržen policií, ne však 
v posledních několika letech a policie ani netušila, že jde o Banksyho.139 

Jeho dílo velmi chytře reaguje na konkrétní prostor, obrazovou zkratkou 
umí pojmenovat globální problémy. Jeho obraznost je plná metafor, které 
překračují hranice. Obrazy jsou velmi jasné a vtipné, zároveň jsou dostatečně 
jednoduché, takže je pochopí i malé děti. Holé zdi pokrývá scénami 
zaměřenými proti autoritě. Ať už je to Winston Churchill s punkovým účesem, 
líbající se policisté nebo vojenská helikoptéra s velkou růžovou mašlí. Jeho 
typickou technikou je šablonové graffiti, díky kterému dokáže dosáhnout 
velkého detailu. Jeho styl je čistý a jasně čitelný, okamžitě rozpoznatelný. 

 
Banksy: šablonové graffiti v Londýně. 

                                                 
138 FAIREY, S. Banksy. Swindle [online]. č. 8 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://swindlemagazine.com/issue08/banksy/>. 
139 HATTENSTONE, S. Something to spray. The Guardian [online]. 17. 7. 2003 [cit. 2007-08-11]. 
Dostupné z <http://arts.guardian.co.uk/features/story/0,,999712,00.html>. 
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Banksyho podpisy se začaly objevovat kolem roku 1993. Jeho graffiti bylo 
možné spatřit na vlacích a zdech v okolí Bristolu, ve Velké Británii. Podle 
vlastních slov mu graffiti zvedlo sebevědomí, dalo mu hlas. Ale protože to se 
sprejem moc neuměl a pracoval s ním příliš pomalu, začal vyřezávat šablony.140 
Za umělce se nepovažuje, jak už bylo řečeno, používá raději slovo vandal, 
vandalismus, popřípadě brandalismus.141  

V Banksyho díle můžeme pozorovat prolnutí několika témat, které jsou pro 
politické umění typické: válka, malá solidarita s chudými a diskriminovanými 
lidmi, státní manipulace či tlak firem na maximální spotřebu. „Těmi, kdo 
skutečně ničí naše čtvrtě, jsou firmy, které čmárají své obří slogany přes domy a 
autobusy, aby v nás vyvolaly pocit, že bez jejich výrobků nejsme v pořádku. 
Předpokládají, že mohou vyřvávat své bláboly do vašich tváří z každého 
myslitelného místa, ale vám není nikdy dovoleno odpovědět. No, ony začaly 
tenhle boj a zdi jsou zbraní, která je může zasáhnout,“ říká Banksy.142 

Banksy však používá i jiné techniky než jen šablonové graffiti. Jak sám říká: 
„Používám, co se zrovna hodí. Někdy to znamená, že jen stačí namalovat 
knírek na dívčí tvář na billboardu, jindy zase celé dny v potu kreslím složitý 
obraz. Klíčem je efektivita.“143 

Zmínky o některých z jeho „uměleckých čísel“ proběhly i českými médii. 
Například když v roce 2005 navštívil v důkladném přestrojení několik muzeí a 
umístil v nich své výtvory. V Britském Muzeu vystavil kus kamene se skalní 
malbou, na které byl znázorněn pračlověk tlačící nákupní vozík. Banksy 
nezapomněl ani na popisek, na kterém stálo, že autorem této malby je 
Banksymus Maximus a dílo se jmenuje se Early Man Goes to Market (Pračlověk 
jde nakupovat). Poté, co muzeum tuto malbu objevilo, rozhodlo se přidat ji do 
svých stálých sbírek. Podobnými výtvory byla obdarována i galerie Tate Britain 
či všechna nejznámější newyorská muzea včetně Metropolitního muzea, Muzea 
                                                 
140 Tamtéž 
141 brandalism, zkomolenina slova vandalism (vandalismus) a brand (obchodní značka) 
142 ČECHLOVSKÁ, M. Politické umění v Česku zatím chodí málo ven. Ihned.cz [online]. 15. 12. 
2006 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://ihned.cz/?&p=000000_d&article%5Bid%5D=19984840>. 
143 „I use whatever it takes. Sometimes that just means drawing a moustache on a girls face on 
some billboard, sometimes that means sweating for days over an intricate drawing. The 
efficiency is the key.“ Zdroj: Banksy. Design is Kinky [online]. [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://www.designiskinky.net/profiles/banksy.html>. 
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moderního umění, Brooklynského muzea a Amerického přírodovědeckého 
muzea.144 

 
Banksy: Early Man Goes to Market 

  
Banksy 

                                                 
144 SCHILLER, M. A Wooster Exclusive: Banksy Hits New York's Most Famous Museums. 
Wooster Collective [online]. 23. 3. 2005 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://www.woostercollective.com/2005/03/a_wooster_exclusive_banksy_hit.html>. 
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Banksy je velmi často srovnáván s Jean-Michelem Basquiatem, Keithem 
Haringem či Andy Warholem. Stále však zůstává street artovým umělcem, i 
když se jeho obrazy a tisky prodávají na aukcích za nemalé částky. Rekordem je 
zatím obraz Space Girl and Bird (Kosmonautka a pták), který se vydražil za 288 
tisíc liber, tedy za téměř 12 miliónů korun, v londýnské aukční síni Bonhams.145 
Po jedné z aukcí se na úvodní stránce Banksyho internetových stránek146 
objevila fotografie malby znázorňující scénu z aukční síně s dražbou obrazu, na 
kterém je napsáno: „I can‘t believe you morons actually buy this shit.“147 

 
Banksy: I can‘t believe you morons actually buy this shit. 

Vlastníci jednoho domu v Bristolu, na jehož zdi byla Banksyho malba, se jej 
rozhodli prodat přes uměleckou galerii jako nástěnnou malbu, ke které je 

                                                 
145 FARNÁ, K. Obrazy pouličního umělce vydraženy za milióny. Novinky [online]. 27.4.2007 [cit. 
2007-08-11]. Dostupné z <http://www.novinky.cz/kultura/obrazy-poulicniho-umelce-
vydrazeny-za-miliony_114028_1dc56.html>. 
146 www.banksy.co.uk 
147 „Nemůžu uvěřit, že opravdu tyto sračky kupujete, debilové.“ 
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připojen dům.148 Dlouho to netrvalo a graffiti bylo zničeno vhodně vrhnutou 
plechovkou červené barvy.149 

Banksy je zkrátka výjimka, kterou respektují nejen milovníci subkultury, ale 
na jehož straně stojí často také veřejnost. Dokonce i úředníci jsou ochotni v 
některých případech nad jeho výtvory přivřít oči. Například jedna z jeho maleb 
v Bristolu, nahý muž, který visí z okna a schovává se tak před manželem své 
milenky, vyvolala určitou kontroverzi, ale bristolská městská rada nechala na 
veřejnosti, aby rozhodla, jestli malbu ponechat nebo odstranit. Při diskuzi 
vyjádřilo 97% zúčastněných přání, aby byla malba zachována a rada se 
rozhodla, že malbu na zdi ponechá.150 

 
Banksy 

                                                 
148 Free house as part of Banksy sale. BBC News [online]. 11. 2. 2007 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/bristol/somerset/6351467.stm>. 
149 COLLINS, L. Banksy Was Here: The invisible man of graffiti art. New Yorker, 14. 5. 2007, vol. 
83, no. 12, s. 66. 
150 Artist's saucy stencil for city. BBC News [online]. 21. 6. 2006 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/bristol/somerset/5103306.stm>. 
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Nedávno proběhla i českými médii zpráva o tom, že pracovníci 
londýnského dopravního podniku omylem zabílili Banksyho pět let staré 
graffiti. Jedna z jeho nejznámějších prací byla oceňována na 300000 liber.151 Dílo 
znázorňovalo scénu z filmu Pulp Fiction amerického režiséra Quentina 
Tarantina, ve které Samuel L. Jackson a John Travolta míří na oběť banány 
namísto pistolí. „Londýnský dopravní podnik se za nešťastný omyl nijak 
neomluvil. Dal se naopak slyšet, že jeho strategií je odstranit všechna graffiti, 
která vytvářejí atmosféru ‚zanedbanosti a společenského úpadku‘. ‚Uznáváme, 
že existují lidé, kteří vnímají Banksyho práci jako legitimní umění, ale náš tým 
potírající graffiti je složen z profesionálních čističů, a ne z uměleckých kritiků,‘ 
uvedl podnik v prohlášení.“152 Banksy odmítá pracovat na korporátních 
zakázkách, i když tvrdí, že například firma Nike mu nabízí práci s každou jejich 
novou kampaní.153 Dříve několik zakázek přijal, vytvořil například obal pro 
album Think Tank britské hudební kapely Blur, ale seznam prací, které odmítl, 
je, podle jeho vlastních slov, mnohem delší než seznam prací, které přijal.154 

Krátké životnosti street artových děl čelí Banksy knižním vydáváním svých 
děl. Zatím vydal vlastním nákladem tři knihy. Nejprve černobílou Banging Your 
Head Against A Brick Wall, a posléze barevnou Existencilism a Cut It Out. V roce 
2005 mu vyšla u renomovaného nakladatelství Random House publikace Wall 
and Piece, která obsahovala kromě fotografií z předešlých tří knih i nový 
materiál. 

8.4. D*Face 

D*Face (*1973)155 pochází a žije v Londýně. Patří ke skupině street artových 
aktivistů, jejichž cíle nejsou ani politické, ani egoistické nýbrž konceptuální. Tak 
nejlépe popsat charakteristický styl jeho výtvorů, které připomínají snové 

                                                 
151 Iconic Banksy image painted over. BBC News [online]. 20. 4. 2007 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6575345.stm>. 
152 Dopraváci bílili. A zatřeli slavné drahé graffiti. Idnes [online]. 20. 4. 2007 [cit. 2007-08-11]. 
Dostupné z <http://show.idnes.cz/dopravaci-bilili-a-zatreli-slavne-drahe-graffiti-fu3-
/vytvarneum.asp?c=A070420_125957_vytvarneum_kot>. 
153 HATTENSTONE, S. Something to spray. The Guardian [online]. 17. 7. 2003 [cit. 2007-08-11]. 
Dostupné z <http://arts.guardian.co.uk/features/story/0,,999712,00.html>. 
154 Tamtéž 
155 REINECKE, J. Street-Art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz. Bielefeld: transcript 
Verlag, 2007, s. 63. 
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interpretace Disneyho kreslených postaviček pod vlivem omamných látek? 
D*Face je stylizovaný výrobce kreslených filmů, jehož postavičky utekly 
z tužky svého stvořitele a zamořily londýnské zdi a ulice proměnily v krajinu 
kreslené grotesky, obývanou kulovitými stvořeními se štěrbinami místo očí či 
skřítky se špičatýma ušima. Nepovažuje se za městského či pouličního umělce, 
ale líbí se mu myšlenka umění pro masy, a proto vystavuje svá díla na ulici.156 
Stejně jako Banksy a další umělci se D*Face snaží zůstat v anonymitě. 

 
D*Face 

D*Face pracuje s různými technikami, snaží se o pestrost. Vyrábí plakáty, 
samolepky, nástěnné malby i šablonové graffiti. Vše ovšem začíná s tužkou, 

                                                 
156 ABRAHAM, R. D*Face interview. Pixelsurgeon [online]. c2002 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://www.pixelsurgeon.com/interviews/interview.php?id=203>. 
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perem a papírem.157 Poté kresby naskenuje, vyčistí v počítači a překreslí 
v programu Adobe Illustrator. Často používá také program Adobe 
Photoshop.158  

Vše začalo v dětství, kdy se mu do rukou dostaly knihy Subway Art a Spray 
Can Art, jejichž stránky byly pastvou pro oči vizuálně hladového dítěte.159 Tyto 
knihy mu byly okamžitou inspirací, zkoušel z nich obkreslovat a napodobovat 
jejich styl. Později propadl skateboardingu a pokračoval v kreslení a graffiti. 
Prošel kurzem pro designéry, ilustrátory a animátory, který mu poskytl prostor 
pro kombinaci těchto technik a ukázal mu cestu, jakou by se mohly ubírat 
úvahy o budoucím zaměstnání.160 Za to, že začal s vylepováním svých 
postaviček po městě, vděčí své frustraci z ilustrátorské a designérské práci, 
kterou dělal pro obživu. Aby se zabavil, v různých chvílích v průběhu dne si 
kreslil samolepky a xeroxoval plakáty a večer při cestách z práce je vylepoval 
po své trase na metro. Původně to dělal jen pro pobavení sebe sama.161 V té 
době se začaly objevovat samolepky Obey Giant a všechno se mu propojilo. 
Zalíbila se mu myšlenka šíření svých dysfunkčních postaviček jako veřejného 
majetku, který mohou všichni dle libosti zpochybňovat, oceňovat či zatracovat.  

Podle D*Face naučí skateboarding a graffiti člověka pohlížet na své okolí 
jiným způsobem. Jako skateboarder hledáte lavičku či zábradlí, po kterých 
můžete jezdit, a které pro tuto činnost nebyly původně zamýšleny. Ve street 
artu zase hledáte to nejlepší místo pro vystavení svého výtvoru. To, co je pro 
kolemjdoucí holá zeď, je pro vás čisté plátno.162 

D*Face si nejvíce na tomto způsobu tvorby cení naprosté svobody vyjádření 
se. Neexistují omezení v tom, kdo může veřejnou sféru využít ke svému 
vyjádření, nejsou nutná žádná oficiální školení. Vše, co je třeba, je nadšení a 

                                                 
157 Tamtéž 
158 D*Face. Computer Arts Projects, 11/2006, č. 90, s. 24. 
159 ABRAHAM, R. D*Face interview. Pixelsurgeon [online]. c2002 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://www.pixelsurgeon.com/interviews/interview.php?id=203>. 
160 Tamtéž 
161 OSBURN, C. Chris Osburn interviews D*Face. Whitehot [online]. Summer 2007, č. 4 [cit. 2007-
08-11]. Dostupné z <http://whitehotmagazine.com/whitehot_articles.cfm?id=729>. 
162 D*Face. Computer Arts Projects, 11/2006, č. 90, s. 24. 
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oddanost. A z toho vychází skupina lidí, kteří sdílí stejné nadšení a zanícení pro 
tuto práci.163 

Londýn považuje za mediálně saturované prostředí, vizuálně se v něm děje 
obrovská spousta věcí. Svými výtvory by D*Face rád tento stav podvratně 
narušil tak, aby se lidé zastavili a zamysleli nad svým vztahem k postavičkám, 
které na ně koukají z každého rohu, aby se usmáli, nebo aby se zamračili.164 

D*Face úzce spolupracuje s crew The London Police, kterou tvoří dva 
Britové a jeden Američan.165 S nimi jezdí po Evropských městech166 a vylepuje 
své výtvory. Je také členem sdružení Finders Keepers Crew, které kromě něj tvoří 
Mysterious Al, Dave The Chimp, a PMH!, a které pořádá ilegální výstavy po 
celé Evropě. Detaily o každé z těchto výstav jsou drženy až do poslední chvíle 
v tajnosti, a jejich oznámení jsou zveřejňována na internetových stránkách 
Woostercollective a Ekosystem. Tyto výstavy zpravidla trvají jen jednu noc a na 
konci jsou všechna díla rozdána.167 

Jeho nejpoužívanější postavičkou je tzv. D*Dog, který vznikl původně jako 
domácí zvíře pro ostatní z D*Faceových postaviček. Z původní samolepky se 
brzy stal větší plakát a nakonec malba sprejem. D*Face bavila myšlenka, že lidé, 
kteří znají D*Doga jako malou samolepku, jej postupně potkají ve stále větší 
podobě a budou se sami sebe ptát: „Jak velká je ve skutečnosti ta věc?“168  

                                                 
163 ABRAHAM, R. D*Face interview. Pixelsurgeon [online]. c2002 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://www.pixelsurgeon.com/interviews/interview.php?id=203>. 
164 Tamtéž 
165 MANCO, T. Street Logos. Reprinted, with revisions. London: Thames & Hudson 2005, s. 94. 
166 OSBURN, C. Chris Osburn interviews D*Face. Whitehot [online]. Summer 2007, č. 4 [cit. 2007-
08-11]. Dostupné z <http://whitehotmagazine.com/whitehot_articles.cfm?id=729>. 
167 Wikipedia: The Free Encyclopedia: Finders Keepers Crew [online]. c2007 [cit. 2007-08-11]. 
Dostupné z < http://en.wikipedia.org/wiki/Finders_Keepers_Crew>. 
168 ABRAHAM, R. D*Face interview. Pixelsurgeon [online]. c2002 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://www.pixelsurgeon.com/interviews/interview.php?id=203>. 
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D*Face 

Ani D*Face neodmítá komerční zakázky, ale k tomuto tématu se ve svých 
rozhovorech příliš nevyjadřuje. Podotýká pouze, že záleží na integritě každého 
umělce, a že on nemá právo někoho odsuzovat či obviňovat ze zaprodanosti. 
Také přiznává, že již několik velmi dobře placených zakázek již odmítl.169 Na 
svých internetových stránkách170 D*Face nabízí ke koupi trička, doplňky 
k oblečení či jeho vlastní postavičky jako plastové modely. 

8.5. Invader 

Invader171 či Space Invader172 (*1969),173 tak si říká francouzský street artový 
aktivista, který ve městech celého světa umísťuje postavičky – ufounky - 

                                                 
169 D*Face. Computer Arts Projects, 11/2006, č. 90, s. 25. 
170 www.dface.co.uk 
171 česky vetřelec, útočník, nájezdník 
172 vetřelec z vesmíru nebo také narušitel prostoru 
173 Wikipedia: The Free Encyclopedia: Invader (artist) [online]. c2007 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Invader_%28artist%29>. 
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inspirované populární arkádou174 Space Invaders, kterou vytvořil Tomohiro 
Nishikado v roce 1978. Svůj projekt začal v roce 1996175 či 1998176 v Paříži a od té 
doby „napadl“ již 35 měst.177 Vše si pečlivě dokumentuje a zaznamenává do 
map. 

Invader používá techniku klasické mozaiky, která se skládá jen ze 
čtvercových dlaždic. Každá z dlaždic vlastně reprezentuje jeden pixel, ze 
kterých byly poskládány původní postavičky v již zmiňované hře. Žádný 
z Invaderových ufounků není stejný, mění se i velikost dlaždic či barevnost. 
Jeho výtvory vydrží v ulicích velmi dlouho, neboť jsou odolné proti nepřízni 
počasí a většinou i mimo dosah nenechavých kolemjdoucích. Invader v 
podstatě dlaždice k povrchu přibetonuje. Poloha těchto vetřelců není náhodná, 
Invader většinou sleduje nějaký záměr, ať již estetický, strategický či 
konceptuální. Například ve francouzském městě Montpellier je umístil tak, že 
pokud jsou do mapy zaneseny body, kde spočívají, jejich spojnice vytvoří 
obrázek dalšího ufounka. 

 
Invader. 

                                                 
174 Arkáda je žánr počítačové hry, založený na jednoduchém a nápaditém konceptu.. 
175 HUNDERTMARK, C. The Art of Rebelion: World of Streetart. Corte Madera: Gingko Press, 
2003, s. 50. 
176 Wikipedia: The Free Encyclopedia: Invader (artist) [online]. c2007 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Invader_%28artist%29>. 
177 INVADER. FAQ [online]. [cit. 2007-08-11]. Dostupné z <http://www.space-invaders.com/ 
faq_uk.html>. 
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Invader vidí svoje poslání v přispívání něčím svěžím do světa myšlenek. 
Když dílo vzniká pro galerii, je určeno pouze lidem, kteří se zajímají o umění. 
Pokud je však dílo vytvářeno pro ulici, spatřit ho může každý a to je pro 
Invadera velmi důležité. Své práce považuje za dárky městu178 a dekorativní 
aspekt jeho děl elegantně dotváří okolní architekturu. „Nedělám graffiti a 
nemám rád slovo street art. Je spíše elektronický virus.“179 

Na svých internetových stránkách180 Invader prohlašuje, že pracuje sám, ale 
zároveň přiznává, že dostává fotografie z celého světa, na kterých jsou práce, 
které nikdy nedělal, z měst, která nikdy nenavštívil, což považuje za poklonu. 
Takovéto kopírování sice nepodporuje, ale také se mu nijak nebrání.181 Jelikož 
Praha není na jeho oficiálním seznamu,182 dá se přepokládat, že ufounci 
v našem hlavním městě jsou výtvorem jednoho či více z jeho obdivovatelů. 

Od roku 2005183 se Invader také zabývá něčím, co sám nazval 
Rubikcubisms.184 Za pomocí Rubikových kostek vytváří Invader obrazce či sochy, 
ve kterých jednotlivé barevné čtvercové části opět prezentují jeden pixel na 
obrazovce. V Rubikcubismu vidí logické pokračování svého díla. Rubikova kostka 
stejně jako Space Invaders je hra z osmdesátých let, vytvořena z barevných 
čtverců. Je to fascinující objekt, který je extrémně jednoduchý a extrémně 
komplexní zároveň.185 

                                                 
178 FAIREY, S. Space Invader. Swindle [online]. č. 3 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://swindlemagazine.com/issue03/space-invader-2/>. 
179 „I’m not making graffiti, and I don’t like this word street art. It’s more a kind of electronic 
virus.“ Zdoj: REINECKE, J. Street-Art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz. Bielefeld: 
transcript Verlag, 2007, s. 75. 
180 www.space-invaders.com 
181 INVADER. FAQ [online]. [cit. 2007-08-11]. Dostupné z <http://www.space-invaders.com/ 
faq_uk.html>. 
182 INVADER. A world invasion by the space invaders [online]. [cit. 2007-08-11]. Dostupné z < 
http://www.space-invaders.com/sominv.html>. 
183 REINECKE, J. Street-Art: Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz. Bielefeld: transcript 
Verlag, 2007, s. 76. 
184 rubikubismus či rubikostkismus, termín vytvořený z anglického názvu pro mechanický 
hlavolam zvaný Rubikova kostka – Rubic cube 
185 INVADER. FAQ [online]. [cit. 2007-08-11]. Dostupné z <http://www.space-
invaders.com/faq_uk.html>. 
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Invader v Praze. 

 

I Invader si přeje zůstat v anonymitě, na fotografiích je zpodobňován 
s maskou na obličeji. Jak sám říká, byl několikrát zadržen policí, ale vždy se 
vyvázl bez následků.186 

Invader vydal dvě knihy, L'Invasion de Paris a Invasion Los Angeles, pečlivě 
dokumentující jeho invaze Paříže a Los Angeles. 

                                                 
186 Tamtéž 
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8.6. Above 

Americký aktivista, jež si říká Above (*1981),187 je původně z Kalifornie, ale se 

street artem začal v Paříží v roce 2001. Před tím trávil své dospívání na skateboardu a 

sprejováním po vlacích v Kalifornii. Od dětství maloval a jeho hippie rodiče jej v tom 

podporovali. Tvrdili, že jediné špatné malování je žádné malování.188 Above vyřezává 

z překližky šipky, různě je pomalovává, polepuje a popisuje, aby je poté zavěsil na 

dráty, co se rozprostírají nad městem. Ikona šipky směřující nahoru vznikla z nutkání 

vyjádřit svou přezdívku nějakým obrazem, symbolem.189 Šipky, které visí na drátech, 

jsou popsány z obou stran převážně čtyřpísmennými slovy v angličtině, jako například 

LOVE/HATE, HOLY/LAND, CAST/AWAY či ONCE/UPON. Někdy se tato, přes 

šablonu nastříkaná, slova vztahují k okolním objektům či místům, kde šipky visí.  

„Moje dílo patří na ulic, kde může svobodně dýchat, kde není omezeno otevírací 

dobou ani pravidly oblékání. Dávám svoje dílo na ulici, protože na ulici se může stát 

cokoliv. Cokoliv. Dávám svoje dílo na ulici, aby jej mohl každý vidět. V galeriích je 

příliš mnoho politiky. Není to vždy o tom, jak dobré je tvoje umění, ale o tom, koho 

znáš. Jsem rád, když moje umění mluví samo za sebe v nekontrolovatelném 

prostředí.“190 

Od roku 2004 vyráží Above na tzv. turné „Znakové řeči“, ať už po městech Severní 

a Jižní Ameriky či Evropy. Půl roku se živí sezónními pracemi převážně v restauracích 

                                                 
187 HOSTETLER, D. A. Interview : Above. CrownDozen [online]. 14. 9. 2004 [cit. 2007-08-11]. 
Dostupné z <http://www.crowndozen.com/main/archives/001392.shtml>. 
188 HARMANCI, R. Above the Fold. San Francisco Chronicle [online]. 11. 7. 2007 [cit. 2007-08-11]. 
Dostupné z <http://sfgate.com/cgi-
bin/article.cgi?f=/c/a/2007/07/11/DDGS0QQICT44.DTL>. 
189 HUNDERTMARK, C. The Art of Rebelion: World of Streetart. Corte Madera: Gingko Press, 
2003, s. 63. 
190 „My work belongs in the streets where it can breathe freely, unrestricted by business hours 
and dress codes. I put my art in the street because in the street anything can happen. Anything. 
I put my art in the streets for everyone to see. In galleries there tends to be a lot of politics. It is 
not always about how good your art is but who you know. I like my art to speak for itself in an 
uncontrolled environment.“ Zdroj: REINECKE, J. Physical graffiti. Graphotism, č. 29, s. 91. 
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a dalšího půl roku cestuje.191 Podle svých internetových stránek navštívil Above Prahu 

dvakrát, a to v letech 2005 a 2006.192 Při své návštěvě využil pohostinnosti českého 

street artového umělce, který si říká Pash*.193 Above po Praze vylepil a zavěsil desítky 

svých výtvorů. Na svém turné v roce 2006 navštívil 26 zemí, ve kterých nainstaloval 

352 objektů.194 V Paříži se mu podle svých slov podařilo pověsit či připevnit celkem 

451 šipek ve všech dvaceti městských obvodech.195  

 

                                                 
191 TOPPING, D. Tall Poppy Interview: Above. Torontoist [online]. 16. 6. 2007 [cit. 2007-08-11]. 
Dostupné z <http://torontoist.com/2007/06/tall_poppy_inte_45.php>. 
192 ABOVE. Above [online]. [cit. 2007-08-11]. Dostupné z <http://www.goabove.com>. 
193 SCHILLER, M. Above's European Travels, 2005. Prague, Czech Republic. Wooster Collective 
[online]. 19. 9. 2005 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://www.woostercollective.com/2005/09/18-week/>. 
194 HARMANCI, R. Above the Fold. San Francisco Chronicle [online]. 11. 7. 2007 [cit. 2007-08-11]. 
Dostupné z <http://sfgate.com/cgi-
bin/article.cgi?f=/c/a/2007/07/11/DDGS0QQICT44.DTL>. 
195 EKO. Above interview: From Freight Trains in California to Cutting Wood in France. 
Ekosystem [online]. Winter 2003 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://www.ekosystem.org/0_ITW/Above/index.htm>. 
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Above v Praze. 

Above umísťuje své výtvory sám a nerad prozrazuje, jakým způsobem to dělá. 

Raději to nechává na představivosti každého z nás, což považuje za součást celé hry. 

Aby si člověk, který si všimne jeho instalace, řekl: Co? Proč? Kdo? A jak?196 

 Above byl šestkrát zadržen policií. Při jednom ze svých turné mu byl odmítnut 

vstup do Kanady kvůli několik let starému zadržení za graffiti.197 Ačkoliv již měl 

několik nabídek, výstavy v galeriích odmítá.198 

                                                 
196 PRO, J. A. Artists' arrows aim to make you look up. Pittsburgh Post-Gazette [online]. 14. 8. 
2004 [cit. 2007-08-14]. Dostupné z <http://www.post-gazette.com/pg/04227/361671.stm>. 
197 TOPPING, D. Tall Poppy Interview: Above. Torontoist [online]. 16. 6. 2007 [cit. 2007-08-11]. 
Dostupné z <http://torontoist.com/2007/06/tall_poppy_inte_45.php>. 
198 HARMANCI, R. Above the Fold. San Francisco Chronicle [online]. 11. 7. 2007 [cit. 2007-08-11]. 
Dostupné z <http://sfgate.com/cgi-
bin/article.cgi?f=/c/a/2007/07/11/DDGS0QQICT44.DTL>. 
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8.7. Swoon 

Swoon (*1982)199 je velmi respektovaná brooklynská street artová umělkyně, 
která původně pochází z Floridy. Vystudovala umělecký Pratt Institute 
v Brooklynu.200 Jako sedmnáctiletá studovala na Střední umělecké škole 
Václava Hollara v Praze jako výměnná studentka a Praha je pro ni jedno 
z nejdůležitějších míst. Od doby, kdy začala se street artem, se do Prahy vrátila 
vylepovat svoje výtvory již dvakrát.201 

Díla této klasicky vystudované (studovala renesanční malbu a portréty)202 
malířky jsou nezaměnitelná, její rukopis je nepřehlédnutelný. Většinou se jedná 
o postavy v životní velikosti, které Swoon buďto vyřezává z papíru nebo ručně 
tiskne z linorytů či dřevořezů. Nejraději používá recyklovaný papír, na který se 
tisknou noviny, a který je vysoce křehký materiál, což omezuje životnost jejích 
výtvorů.203 Líbí se jí však to, jakým způsobem se tento papír kroutí, rozpadá a 
hnije.204 S vylepováním na ulici začala v roce 1999, první figurou, kterou 
vyřezala, byla podobizna jejího dědečka. Poté pokračovala s osobami jí 
blízkými a s lidmi, které potkávala na ulici. Každou práci začíná s fotografiemi, 
kterých nafotí stovky, poté pokračuje skicami, a pak se rozhodne, jaký zvolí 
materiál.205  

                                                 
199 SEMPLE, K. Lawbreakers, Armed With Paint and Paste.New York Times [online]. 9. 7. 2004 
[cit. 2007-08-06]. Dostupné z 
<http://www.nytimes.com/2004/07/09/nyregion/09street.html?ex= 
1247112000&en=87b164f0ec2b3c36&ei=5090>. 
200 Tamtéž 
201 SWOON. Your stay in Prague [online]. 6. 8. 2007 [cit. 2007-08-06]. Osobní komunikace.  
202 SUDBANTHAD, P. Paper Faces, Paper Cities. The Morning News [online]. 29. 9. 2004 
[cit. 2007-08-06]. Dostupné z 
<http://www.themorningnews.org/archives/new_york_new_york/ 
paper_faces_paper_cities.php>. 
203 Tamtéž 
204 SEMPLE, K. Lawbreakers, Armed With Paint and Paste.New York Times [online]. 9. 7. 2004 
[cit. 2007-08-06]. Dostupné z 
<http://www.nytimes.com/2004/07/09/nyregion/09street.html?ex= 
1247112000&en=87b164f0ec2b3c36&ei=5090>. 
205 SUDBANTHAD, P. Paper Faces, Paper Cities. The Morning News [online]. 29. 9. 2004 [cit. 
2007-08-06]. Dostupné z 
<http://www.themorningnews.org/archives/new_york_new_york/paper_faces 
_paper_cities.php>. 
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Swoon. 

Swoon se snaží nepropadat sentimentalitě ohledně svých děl a na jejich 
šíření pohlíží jako na hru evolučního osudu. Vylepí je a sleduje, které přežije.206 

Nebyla nikdy zadržená policií, ale je si plně vědoma toho, že to, co dělá je 
ilegální. Místa pro vylepování si vybírá velmi pečlivě a hledá něco, co nazývá 
„třetími místy“ – místa, jež nepatří tak úplně městu, možná nějaké soukromé 
osobě, bezpochyby jsou ale zanedbaná a nikdo se o ně nestará. Kulisy pro její 
výtvory tvoří tedy opuštěné budovy, vysloužilé sklady a rozpadlé zdi.207 

                                                 
206 SEMPLE, K. Lawbreakers, Armed With Paint and Paste.New York Times [online]. 9. 7. 2004 
[cit. 2007-08-06]. Dostupné z 
<http://www.nytimes.com/2004/07/09/nyregion/09street.html?ex=1247112000&en=87b164f0
ec2b3c36&ei=5090>. 
207 Tamtéž. 
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Swoon. 

Pseudonym Swoon208 získala od svého někdejšího přítele, kterému se zdál 
sen, že Swoon je tagger, který se tak podepisuje. Poté, co začala svoje díla 
vylepovat na ulici, si Swoon na sen svého přítele vzpomněla a začala tuto 
přezdívku používat.209 

I když jedním z důvodů, proč přestala s klasickou malbou, byla sterilnost a 
upjatost galerijního prostředí, měla Swoon za posledních pět let několik 
ceněných výstav, například v Berlíně, New Yorku, Cincinnati a Miami210 a 
například newyorské Muzeum moderního umění zakoupilo do svých sbírek 
šest jejích prací.211 Swoon odmítá jakékoliv komerční zakázky, chce být 

                                                 
208 česky mrákoty, mdloby 
209 SCHILLER, M. Swoon. Swindle [online]. č. 4 [cit. 2007-08-06]. Dostupné z 
<http://swindlemagazine.com/issue04/swoon>. 
210 SEMPLE, K. Lawbreakers, Armed With Paint and Paste.New York Times [online]. 9. 7. 2004 
[cit. 2007-08-06]. Dostupné z 
<http://www.nytimes.com/2004/07/09/nyregion/09street.html?ex= 
1247112000&en=87b164f0ec2b3c36&ei=5090>. 
211 LACAYO, R. – MIRANDA, C. A. Takin' It To The Streets. Time, 24. 10. 2005, Vol. 166 Iss. 17, s. 
109. 
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naprosto nezávislá. Dříve přes den pracovala jako servírka,212 v současné době ji 
již její umění uživí.213  

 

8.8. Point 

Point, v subkultuře graffiti známý také jako Cakes či Splesh,214 je přezdívka 
absolventa Akademie výtvarných umění215 MgA. Jana Kalába (*1978).216 Point 
kreslí již od dětství, s graffiti se seznámil, když mu bylo 15. 

V subkultuře street artu je Point znám především svými „pointíky“, což 
jsou objekty vycházející ze slova point, vyrobené ze sádry, odlité v lukaprenové 
formě, barvené acetonovým sprejem a akrylovou barvou. Svým tvarem 
připomínají raketu, slepici či draka. Jeho první série z roku 2004 čítala na 100 
kusů,217 které rozmístil po celé Praze povětšinou na nároží v úrovni prvního 
patra, kam lze dosáhnout pouze za pomoci žebříku. V roce 2006 vyrobil druhou 
stokusovou sérii.218 V létě 2007 se jako jediný zástupce z České republiky 
podílel na výstavě Planet Prozess (http://urbangrassroots.net) v Berlíně, kde 
vyrobil další sérií pointíků, pro tentokrát pojmenovaných Pontarius Polis Polis a 
rozmístil je po Berlíně. 

„Zajímalo mě, jak si dokáže taková věc získat pozornost. Je malá a není na 
místech, kam by se člověk na ulici normálně podíval, natož tam něco hledal. 
Když si jednoho všimne, nebude vědět, co to je a ani si tu záhadnou věc nebude 
moct prohlídnout zblízka, protože na ni nedosáhne. Kdybych byl dítě, okamžitě 
bych v tom viděl záhadnou hračku, po které bych hrozně toužil. Tajemství, to je 
to, co mi na ulicích chybí. Jeho síla poroste s tím, kolik jich člověk objeví. I když 
jsou objektíky provedeny v různých barevných kombinacích, je na první pohled 

                                                 
212 NATALE, M. Interview with Swoon. GammaBlaBlog [online]. 15. 11. 2003 [cit. 2007-08-06]. 
Dostupné z <http://www.gammablog.com/gammablablog/featured/swoon.shtml>. 
213 SWOON. Your stay in Prague [online]. 6. 8. 2007 [cit. 2007-08-06]. Osobní komunikace.  
214 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Jan Kaláb [online]. c2007 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z < 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kal%C3%A1b>. 
215 Škola kresby Jitky Svobodové 
216 KALÁB, J. Onepoint [online]. [cit. 2007-08-11]. Dostupné z <http://www.onepoint.cz>.  
217 WILLOUGHBY, I. Honza "Point" Kalab – a street artist in more ways than one. Český rozhlas 
[online]. 26. 2. 2007 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z <http://www.radio.cz/en/article/88725>. 
218 Tamtéž. 
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zřejmé, že jde o jednu a tutéž věc. Vnímám to tak, že jde o jeden organismus, 
který si prostor podmanil ne svojí velikostí, nýbrž svou schopností být zároveň 
na mnoha místech,“ píše Point na svých internetových stránkách.219 Celou akci 
přirovnává k tagování, jen místo fixy používá svůj dopředu připravený 3D tag. 
Jeho umísťování je, podle něj, nejnáročnější částí celého projektu. „Ale také 
nejzábavnější. Je potřeba vysoký rozkládací žebřík, ten musím přepravovat na 
střeše auta a auto se zahrádkou má Roman Týc, jsem tedy více méně závislý na 
něm. A je pravda, že jsem na spoustu míst vylezl jen proto, že mě dokázal 
pořádně vyhecovat. Všechny ‚dráčky‘ jsme lepili ve dne a nesetkali jsme se 
s žádným problémem. Samotná akce netrvá víc než půl minuty. Teď jezdím 
městem a pozoruji jaký je stav. Je to zábava, kontrolovat, jestli tam ještě 
‚Pointík‘ je. Na mnoha místech už ho odnesl čas a já už můžu jen snít kam asi. 
Tajemství se mi tak vrací zpátky jako hozený bumerang.“220 

Point také pracuje na objektech, které by se daly nazvat 3D graffiti. Vždy 
vycházejí ze slova point, jsou různé velikosti a z různých materiálů, například 
překližky, dřeva či polystyrénu. Naposledy v létě 2007 při workshopu Kick Ass 
Session 07 společně s tvůrci, kteří si říkají Genoe, Hoek, Licer, Shot a Gatoe, 
vytvořil Point objekt Pomník objetem graffiti, který poté instaloval v Praze na 
Florenci.221 

                                                 
219 KALÁB, J. Onepoint [online]. [cit. 2007-08-11]. Dostupné z <http://www.onepoint.cz>.  
220 Tamtéž. 
221 WOHLMUTH, R. Sprejeři si v Praze postavili pomník. Ilegálně. Aktuálně.cz [online]. 2. 7. 2007 
[cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=460036>. 
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Point umísťuje svůj výtvor v Berlíně. 
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8.9. Pash* 

Pash* je jedno z jmen, které používá Martin Kohout (*1984), který studuje 
na katedře kamery pražské FAMU.222 Další jména, která používá nebo používal, 
jsou Umuo či Lost Post Service. Impulzem pro Pash*ovu tvorbu byl formující 
článek Poslouchej obra v Reflexu. „Říkal jsem si, že to není těžké, a chtěl jsem to 
vyzkoušet. Ale ani dnes se moc nepovažuji za street artistu. Jsem ilustrátor a 
spíš se těch věcí v ateliéru zbavuju tím, že je dávám do ulice,“ říká Pash* 
v článku v Lidových novinách.223 Ve svém profilu na serveru Wooster Collective 
v roce 2004 své výtvory popsal jako infantilní práci s mutujícími a upravenými 
zvířátky.224 Od té doby Pash* „volně přeskakuje od plakátů k malovaným 
obrazům a animacím, performancím ve výstavních prostorech i na webu, 
VJingu a k řešením technicky náročných interaktivních instalací. V obrazech a 
animacích je stále znát vliv street artu. Většinou jde o libovolná seskupování 
pastelově barevných piktogramů a figurativních fragmentů.“225 Dříve se staral 
Pash* o své barevné postavičky i poté, co je vylepil na ulici. Pokud někdo jeho 
výtvory strhnul či nějak poničil, vylepil na stejném místě samolepku 
s náhrobkem a textem R.I.P.226 

Pash*ovy malované postavičky se objevují i na oficiálních letácích či 
tričkách malých módních obchodů. K jeho posledním dílům patří malba na 
stěně u galerie Školská 28 či společná práce s Fakerem a Veenonem na festivalu 
Streetlab v Amsterdamu v létě 2007. 

                                                 
222 PTÁČEK, J. Pash*. Umělec [online]. č. 2, 2007 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://www.divus.cz/umelec/cz/pages/umelec.php?id=1329&roc=2007&cis=2#clanek>. 
223 KOVALÍK, J. Za barevnější svět. Lidové noviny [online]. 12. 8. 2006 [cit. 2007-08-11]. Dostupné 
z <http://lidovky.zpravy.cz/za-barevnejsi-svet-0nh/ln_noviny.asp?c=A060812_000097_ln_ 
noviny_sko>. 
224 Profile: pash* in Prague. Wooster Collective [online]. 2. 9. 2004 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://www.woostercollective.com/2004/09/profile_pash_in_prague.html>. 
225 PTÁČEK, J. Pash*. Umělec [online]. č. 2, 2007 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://www.divus.cz/umelec/cz/pages/umelec.php?id=1329&roc=2007&cis=2#clanek>. 
226 R.I.P. – zkratka anglického Rest In Peace – odpočívej v pokoji 
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Pash* 

Pash* nemá pocit, že by patřil k nějaké komunitě, ale s ostatními členy 
subkultury street artu se stýká227 a například s Efha a Initi společně vylepují své 
plakáty v ulicích.228  

                                                 
227 KOVALÍK, J. Za barevnější svět. Lidové noviny [online]. 12. 8. 2006 [cit. 2007-08-11]. Dostupné 
z <http://lidovky.zpravy.cz/za-barevnejsi-svet-0nh-/ln_noviny.asp?c=A060812_000097_ln_ 
noviny_sko>. 
228 PASH. Lost post service [online]. c2005 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://lostpostservice.net/news.html>. 
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9. Techniky 

9.1. Samolepky 

Princip opakování v reklamě funguje a samolepky jsou skvělým příkladem, 
který to dokazuje. Vyrábějí se buďto ručně, řezáním do samolepicí folie a 
kreslením, nebo potiskováním samolepicích archů na počítačových tiskárnách. 
Samolepky jsou nejpopulárnější u začátečníků, neboť jejich výroba je snadná, 
není těžké je získat a samotná aplikace na ulici se odehrává v průběhu vteřin. 
Na prázdné samolepící archy mohou tvůrci psát, kreslit, malovat, sprejovat 
přes šablonu, tisknout v klidu doma, mohou tomu věnovat tolik času, kolik 
chtějí. V zahraničí jsou velmi populární samolepící štítky poštovních 
společností, jako například USPS či DHL, a také jmenovky s předtištěným 
textem Hello my name is.229 Tvůrcům, kteří používají tuto techniku se říká 
nálepkáři či stickeři,230 nálepkám potom stickerky. Existují firmy 
(www.stickers.cz, www.rayfilm.cz/cs/vytiskni-si.php), které potiskují 
samolepící archy profesionálně. Stačí poslat podklady elektronickou poštou a 
firma vám vytiskne a dodá samolepky poštou klasickou. Služby takovéto firmy 
však využívají především jiné firmy, které používají samolepky jako součást 
svého marketingu. 

Nejčastěji můžeme spatřit nálepky na zadních stranách dopravních značek, 
na krabicích elektrických rozvaděčů, stožárech semaforů apod. 

Mezi nejznámější nálepkáře v České republice patřili nebo patří Pasta 
(www.fotolog.com/pasta_oner), Ahoy, Remer 
(http://www.fotolog.com/remer531), MudrPudr, Oukejs, Krillo! 
(http://www.fotolog.com/kr1770/) či Skunk 
(http://www.fotolog.com/skunkills). 

                                                 
229 Ahoj já se jmenuji. Samolepky, které se používají v Americe například pro brigádníky v 
obchodě, či při různých skupinových terapiích. Slouží k usnadnění seznamování. 
230 z anglického sticker – nálepka, samolepka 
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Samolepka Hello my name is. 

 
Upravený samolepící štítek poštovní společnosti USPS. 

9.2. Plakáty 

Plakát je rozměrný list papíru vytvořený pro vylepení na zeď či vertikální 
plochu. Typický plakát obsahuje jak textové, tak grafické elementy, ale vystačí 
si i jen s jedním z nich. Plakát je navrhován tak, aby upoutával pozornost a 
sděloval informaci. Plakát může sloužit několika účelům – k reklamním 
propagacím zboží, událostí, koncertů, filmů, k ideologické propagandě, 
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k protestům, či k jiným komunikačním sdělením. Plakát může také sloužit jako 
reprodukce uměleckých děl. Malým tištěným reklamám se říká letáky. 

Plakát je produktem průmyslového rozvoje a koncentrace obyvatelstva do 
měst. „Už ve třicátých letech 19. století existuje v miliónovém Londýně 
plakátování jako nejrychlejší způsob veřejného oznámení. A v roce 1839 je 
v Londýně založena první plakátovací společnost pro inzerci a reklamu,“ píše 
Josef Kroupa v článku o historii plakátu, který vychází z knihy Josefa Kroutvora 
Poselství ulice.231 Podmínkou existence plakátu je možnost tisku ve velkém 
nákladu, jeho vznik by tedy byl nemyslitelný bez vynálezu vhodné reprodukční 
techniky - litografie.232 Pražský rodák Alois Senefelder nabídl veřejnosti už ke 
konci 18. století techniku, jež dává tištěnému obrazu stejné možnosti jako slovu. 

Plakáty v subkultuře street artu lze produkovat ručně, tj. použitím vyřezané 
šablony a spreje. Přes šablonu se nastříká na arch papíru sprejem barva. Ideální 
je použití více šablon přes sebe, pro širší barevnost. Výhodou takto vyrobených 
plakátů je poměrně dlouhá životnost, díky emailové barvě. O něco dražší je 
kopírka. Další možností je ofset nebo sítotisk, které jsou ovšem finančně 
nejnáročnější, ale zato dokonalé. Plakáty se vylepují pomocí klasických lepidel 
na tapety nebo lepidly podle speciálních receptů (hrnek pšeničné mouky, půl 
rýžové mouky, 3 lžičky kukuřičného škrobu, 2 hrnky vody).233 

Plakát může mít klasický obdélníkový formát, nebo jsou z papíru vyřezány 
různé tvary. 

Mezi nejrespektovanější a nejobdivovanější tvůrce street artových plakátů 
patří Dave Kinsey, Shepard Fairey, Swoon, The Flower Guy, D*Face a další. 
V České republice jsou to Pash*, efha či Krillo! 

                                                 
231 KROUPA, J. Umění pařížských bulvárů. Print And Publishing, 2001, roč. 10, č. 5, s. 61. 
232 Na litografický kámen ze solenhoferského vápence se provede mastnou křídou nebo tuší 
pozitivní kresba. Povrch kamene se zaleptá kyselinou dusičnou ve vodním roztoku arabské 
gumy, což má za následek zvláštní vlastnost: je-li kámen vlhký, odpuzuje mastnou tiskařskou 
barvu na nepokreslených místech a kresbu naválenou barvou lze otiskovat na papír. Zdroj: 
PECINA, M. Češi reprodukující aneb Letmý exkurs do tiskových metod. Typofilos [online]. 9. 4. 
2007 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z <http://typomil.com/typofilos/2007/04/cesi-reprodukujici-
aneb-letmy-exkurs-do/>. 
233 PASTA. Streetart. Živel, 2002, č. 22, s. 87. 
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Vystřihovaný plakát od Swoon. 

9.3. Šablony a spreje (stencil) 

V kombinaci se sprejem jsou šablony používány na plakáty, nálepky či třeba 
textil, ale většinou přímo na ulici. Jedná se o nanesení barvy, ať již štětcem či 
sprejem, skrz šablonu, která je vyřezaná z papíru či kartónu. Buď se jedná o 
šablony řezané ručně, nebo vyrobené na plotru. Šablona se sprejem jsou 
efektivní repetitivní nástroj.  

Jedná se o velmi starou techniku, jejíž počátky sahají k jeskynním malbám, 
které jsou staré 22000 let.234 Vedle siluet antropomorfních figur lze spatřit i 

                                                 
234 MANCO, T. Stencil Graffiti. 1. vyd. London: Thames & Hudson 2002, s. 7. 
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negativní otisky rukou, které byly vytvořeny prskáním barvy přes ruku, 
položenou na skalní stěnu. Tato jednoduchá myšlenka se v průběhu dějin 
ukázala jako velmi adaptabilní po celém světě. Šablony z kůže a papyrusu se 
používaly k výzdobě vnitřních prostor pyramid, Číňané vyřezávali šablony 
z papíru a zdobili přes ně hedvábí Buddhovými vyobrazeními a 
ornamentálními vzory. V období secese a art deca byla ve Francii vyvinuta 
technika zvaná pochoir, která se používala na limitované tisky a plakáty. Tato 
metoda však byla velmi drahá a namáhavá, neboť šablony se vytvářely z kovu 
a kvaš (vodová barva smíchaná s pryskřičnou, silně lepivou koloidní látkou) se 
nanášel ručně. Umělci tímto způsobem vytvářeli iluzi vodových a olejových 
maleb. 

 
Prehistorické šablonové malby 

Ve třicátých letech byla pro potřebu velkovýroby uměleckých děl vyvinuta 
sofistikovanější technika zvaná sítotisk.235 Za předchůdce dnešních street 

                                                 
235 Na rám se napne drátěné síto (přírodní nebo umělé hedvábí). Na napnuté síto nakreslíme 
zředěnou tuší požadovaný obrázek. Acetonový lak přibarvíme bílou práškovou barvou a 
vykryjeme všechna místa, která mají při tisku zůstat bílá. Štětcem namočeným v nezředěné 
temperové barvě přejíždíme po sítu. Síto propustí barvu pouze v místech naší kresby, jelikož 
lak na ostatních místech zalepil otvory. Při vícebarevném sítotisku se používá jedno síto na 
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artových tvůrců, kteří šablony používají lze považovat Roberta Rauschenberga 
a Andyho Warhola, americké umělce, kteří na konci padesátých a v průběhu 
šedesátých let techniku sítotisku zdokonalili a díky ní vytvořili vizuální styl, 
který měl velký dopad na umění a design. 

Šablony jsou používány k dekoraci interiérů či jako grafická technika pro 
tisk obalů či dopravní značení.  

Šablonové graffiti se objevilo v období 2. světové války, kdy italští fašisté 
používali v rámci propagandy šablony k malbě portrétů Mussoliniho. Stejnou 
techniku používali i Baskové a Mexičané při svých protestech v sedmdesátých 
létech 20. století. Silná tradice protestního umění zkombinovaná s dekorativní 
tradicí art deca dala v Paříží na počátku osmdesátých let vzniknout něčemu 
zcela novému – šablonovému graffiti. Jedním ze zakladatelů byl Blek le Rat, 
který se seznámil s technikou pochoir při studiích na Ecole des Beaux-Art, která 
se proslavila svou úlohou při studentských nepokojích v roce 1968 tím, že zde 
vznikl Atelier Populaire – dílna, ve které se vyráběly plakáty studentské rebelie.  

Blek cítil, že je s odkazem Atelier Populaire nějakým způsoben spojen, ale 
rozhodujícím popudem a inspirací pro něj a jeho přítele Gérarda byla práce na 
dětském hřišti pro mládež, které se nacházelo přímo za supermarketem. 
Ze supermarketu se kradly spreje, kterými mládež zdobila boudu, kde měl Blek 
a Gérard schované nářadí. Blek a Gérard to taky chtěli vyzkoušet, ale první 
pokusy nedopadly zrovna nejlépe a tak Blek vzpomenuv na své dětství, kdy 
v Itálii vídával Mussoliniho portréty, navrhl, že by mohli zkusit šablony. V té 
době byla Paříž prázdným plátnem a tak od roku 1982 byli Blek a Gérard 
drzejší a drzejší, až nakonec na Silvestra pomalovali svými krysami, tanky a 
figurkami oltář umělecké elity – Centre Pompidou.236 

Šablonové graffiti je více uvědomělé než spontánní klasické hip hopové 
graffiti. Tvůrce šablonového graffiti přemýšlí nad lokací z důvodů estetických i 
s ohledem na obecenstvo. Obecně mají tito aktivisté k místu umístění bližší 
vztah, znají jeho polohu a berou v úvahu jeho barvu, tvar a povrch. 

Zatímco hip hopové graffiti se vyvinulo z písma, většina šablonových 
graffiti je s ohledem na podstatu ikonografická či piktografická. Fyzická 

                                                                                                                                               
každou barvu. Zdroj: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Sítotisk [online]. c2007 [cit. 2007-08-11]. 
Dostupné z <http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtotisk>. 
236 MANCO, T. Stencil Graffiti. 1. vyd. London: Thames & Hudson 2002, s. 9. 
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omezení šablon nutí tvůrce tvary zjednodušovat a pracovat ve zkratce, 
paradoxně jsou většinou výsledky jejich práce působivější. Tento reduktivní 
proces nutí umělce, aby se zaměřil na podstatu své myšlenky, svého sdělení. 

  

Nejznámější tvůrci šablonového graffiti ve světě jsou Blek le Rat, Némo a 
Jérôme Mesnager, Banksy, Nylon a další. 

  
Blek le Rat při práci na šablonovém graffiti. 

9.4. Latexy – válečky (paintrollers) 

 „Paintrollers“ čili „válečkování“ je další metodou, u které se stejně jako u 
předešlých šablon volně prolíná graffiti se street artem. Prosté využití latexové 
barvy, válečku a teleskopické tyče. Touto metodou se píšou většinou jména, 
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stejně jako v graffiti, která vynikají čitelností, velikostí a velmi často mají 
vysokou typografickou úroveň. Latexem se také vytvářejí různé ornamenty, 
piktogramy, objekty atd. 

 

9.5. Další techniky 

I když je street art vytvářen především sprejováním, lepením či malováním 
na veřejných zdech, pomalu se stává také úrodnou půdou pro umělce 
experimentující s konceptuálnějšími přístupy, ať už high-tech či low-tech, jak 
městské plátno permanentně či přechodně upravovat. Projekt Networkstreetart 
je interaktivní komunikační kanál ve veřejném prostoru. Je dílem malé skupiny 
studentů z ČVUT a FF UK pod vedením Prokopa Bartoníčka z VŠUP. Cílem 
tohoto projektu je propojení umělecké tvorby jak v reálném a virtuálním, tak i 
ve veřejném a soukromém prostoru. Nejdůležitějším smyslem projektu je však 
jeho „síťovost“. Systém tvoří projekce na stěnách v ulicích, klubech a galeriích, 
do kterých lze nahrát fotografii či video přímo z mobilního telefonu, nebo 
jiného mobilního zařízení s rozhraním Bluetooth. Mediální soubory, které 
uživatelé do systému vloží, se tak mohou náhodně objevit na kterémkoliv z 
výstupních bodů. Na internetových stránkách tohoto projektu lze stáhnout 
aplikaci potřebnou na provoz nového výstupního bodu, který si můžete sami 
zprovoznit, a zapojit se tak do širšího celku.237 

Networktstreetart není ve světě ojedinělou záležitostí. Tvůrci již objevili 
moderní technologie a místo sprejů a barev stále častěji berou do ruky laser, 
projektor a notebook. Příkladem za všechny je The Graffiti Research Lab sídlící 
v New Yorku. Tato skupina umělců stojí za více jak třiceti projekty, které 
využívají k uměleckému vyjádření velkoformátové projekční technologie a 
veřejný prostor. The Graffiti Research Lab sdružuje umělce z celého světa, kteří 
mohou na internetových stránkách projektu prezentovat své performance či 
videa ze svých happeningů.238 

                                                 
237 NetworkStreetart [online]. c2007 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://networkstreetart.eu/index2.php>. 
238 Graffiti Research Lab [online]. c2007 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z < 
http://graffitiresearchlab.com>. 
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Laser graffiti. 

Paul „Moose“ Curtis z Leedsu si vybral primitivnější metodu, s pomocí 
kartáče na boty a vody vytváří na zdech umělecká díla drhnutím špíny. Vzniká 
tedy jakési reverzní graffiti, což je termín, který je používán i v souvislosti 
s tvorbou Alexandra Oriona ze Sao Paula. Koncem srpna bylo možné na 
serveru Youtube spatřit video, ve kterém Alexandro v jednom z tunelových 
podjezdů s pomocí kousků čisté látky odmazává ze zdí nánosy prachu, až 
dosáhne jejich původní barvy a vytváří tak efektní obrazce zástupu lebek. Tunel 
začíná připomínat kostnici a Alexandro tím vlastně projíždějícím řidičům 
připomíná, že znečištění ovzduší zabíjí. Netřeba připomínat, že podobná místa 
jsou pod neustálým dohledem kamer, takže netrvalo dlouho a na místo se 
dostavila policie. Ta si však s takovýmto typem „vandalství“ neví rady, neboť 
aktivista po ničem nemaluje, naopak čistí, i když selektivně, a tak jej nemůže 
z ničeho obvinit. Pro jistotu však zavolá uklízecí četu, která zdi podjezdu 
ostřikováním této vizuální intervence zbaví. Klasický případ toho, jak je street 
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artová tvorba vnímána jako hrozba, že si někdo mohl veřejný prostor 
„přivlastnit.“239 

 
Paul Curtis: Go Gently 

 
Alexandro Orion. 

                                                 
239 TELATV. Graffiti ao contrário: Reverse Graffiti. Youtube [online]. 18. 7. 2007 [cit. 2007-08-11]. 
Dostupné z <http://www.youtube.com/watch?v=JwsBBIIXT0E>. 
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Čistění podjezdu od Alexandrova výtvoru. 

Za zmínku jistě stojí i jedna z nejvýraznějších street artových akcí v České 
republice, kdy v den před Velikonočním pondělím v dubnu 2007 Roman Týc 
vyměnil v Praze desítky semaforových skel. Stojící nebo kráčející panáčky 
zaměnil za figurky, které se chovají méně uvědoměle. Variant bylo dvanáct 
mezi nimi pijan, holčička, ukřižovanec, povaleč, oběšenec nebo jednonohý 
invalida.240 „Štvalo mě, jak jsou panáčci na semaforech toporní, nudní, smutní,“ 
vysvětlil Roman Týc pohnutky, které ho k „Akci semafor“ vedly.241 Magistrát 
podal na Týce trestní oznámení, tvrdí, že semafory byly poškozeny, byli 
ohroženi chodci a zvýšilo se riziko dopravních nehod.242 Podle informací 
časopisu Instinkt ale policie trestní oznámení magistrátu odložila jako 
přestupek a Týc tak prý může dostat maximálně pokutu.243 Roman Týc se také 

                                                 
240 WOHLMUTH, R. Kupte si invalidu z přepadeného semaforu. Aktuálně.cz [online]. 2. 8. 2007 
[cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=479238>. 
241 Praha chce stíhat umělce, který „rozhýbal“ semafory. Idnes.cz [online]. 19. 4. 2007 [cit. 2007-
08-11]. Dostupné z <http://zpravy.idnes.cz/praha-chce-stihat-umelce-ktery-rozhybal-
semafory-fbk-/praha.asp?c=A070418_144318_praha_pei>. 
242 Tamtéž. 
243 WOHLMUTH, R. Kupte si invalidu z přepadeného semaforu. Aktuálně.cz [online]. 2. 8. 2007 
[cit. 2007-08-11]. Dostupné z 
<http://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=479238>. 



 

 99

touto akcí postaral o zbourání dalšího tabu v českém současném umění, aniž o 
tom sám věděl. Někdo dal jedno z jeho semaforových skel do veřejné 
internetové dražby. Je to zřejmě vůbec poprvé, kdy se v České republice v aukci 
uměleckých předmětů objevil street artový artefakt a jeho hodnota je tak 
vyvažována penězi.244 

I Týc začínal zkraje 90. let s graffiti, ale jak poznamenává: „Během dvou let 
jsem odpad, protože představa, že dělám celej život čtyři písmena, to bych asi 
umřel...“245  

Rozmanitost street artu lze doložit na mnoha příkladech dalších různých 
technik a metod, které aktivisté při tvorbě používají. Můžeme narazit na díla 
vytvořené z keramických dlaždiček, dřeva, překližky, hlíny či polystyrénu. 
Neexistují žádná omezení, anything goes. 

                                                 
244 Tamtéž. 
245 ŠAFRÁNEK, Š. Funky semafory nad Prahou. Instinkt, 2007, roč. VI, č. 16, s. 20. 
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10. Závěr 

Současné umělecké hnutí, kterému se předkládaná práce věnuje, existuje 
teprve několik let, avšak i tak – především díky internetu – se z něj stal 
neoddiskutovatelný globální fenomén. Mnohem problematičtější je jeho 
samotné pojmenování. Nejčastěji používaný termín street art je mnohým 
zainteresovaným tvůrcům trnem v oku. Na druhou stranu je nutné přiznat, že 
veškeré pokusy nalézt stejně vystižné pojmenování selhávají. Z toho důvodu i 
na těchto stránkách používáme k definování nepovolených různorodě 
motivovaných uměleckých aktivit,  vytvářených na veřejných místech, úzce 
navazujících na graffiti a využívajících množství rozmanitých technik (plakáty, 
šablony, samolepky) sousloví street art 

Na rozdíl od graffiti používají tvůrci street artu celou škálu různých 
technik, a i motivy – kromě toho nejzákladnějšího: zanechat po sobě otisk – se 
často odlišují. Tvůrce graffiti svým dílem komunikuje směrem k ostatním 
členům subkultury, kdežto tvůrce street artu se snaží zapůsobit na širší 
veřejnost. Na základě řady rozhovorů, publikovaných převážně na internetu, 
jsou nejčastějšími motivy tvůrců rezistence (vůči dominantní vizuální městské 
krajině, proti konzumní společnosti, apod.), demokratizace umění, kreativní 
dotváření prostoru či čistě radost ze sdílení výtvorů s mnohonásobně větším 
publikem, než které by navštívilo jakoukoliv galerii. Chtějí kolemjdoucí 
překvapovat a pobavit. 

Subkultura street artu nevyžaduje žádné předchozí vědomosti, znalosti, ani 
delikventní chování. Jedná se o široce přístupné hnutí, které má blízký vztah ke 
graffiti. Díky své otevřenosti pokrývá street art mnoho přístupů. Členové této 
subkultury se organizují na základě sdílené praxe vytváření nepovolených 
uměleckých a grafických výtvorů v městském prostředí. V subkultuře street 
artu byly vypozorovány tři skupiny členů, které jsme si nazvali pouličními 
designéry, umělecky zaměřenými aktivisty a nováčky. Každou z těchto skupin 
lze charakterizovat odlišnými cíly; mnohé však mají společné, navzájem se 
překrývají a prolínají. Street artoví aktivisté komunikují mezi sebou převážně 
prostřednictvím svých výtvorů.  
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Subkultura je samozřejmě také pod vlivem komunikačních médií, které 
jsme si rozdělili na mikromédia, média niky a masmédia. Stejně jako 
v subkultuře graffiti i ve street artu převažují aktivisté mužského pohlaví, ale 
ženy jsou zde respektovány mnohem více než v graffiti. Díky anonymnosti 
výtvorů, je však mnohem těžší určit pohlaví tvůrce a tudíž například Swoon 
může být dodnes považována za muže, jak tomu bylo před několika lety. Styl 
oblékání a hudební vkus, které jsou v jiných subkulturách signifikantními 
odlišovacími prostředky, nejsou v subkultuře street artu téměř unifikované, i 
když některé z nich mají mírnou převahu. Mnoho aktivistů nemá žádný 
vyhraněný hudební vkus a obléká se nenápadně, což je jedním z rysů 
postsubkulturní teorie Davida Muggletona. 

Aplikací teorie sociálního pole Pierra Bourdieu jsme si ukázali, že 
v kontrastu s polem graffiti osmdesátých let, ve kterém aktivisté sdíleli stejný 
habitus, street art je otevřené pole, jehož aktivisté přicházejí z různorodých 
rodinných prostředí a vrstev společnosti, a kteří mají přístup k různým formám 
kulturního kapitálu. V poli street artu je nejdůležitější sociální kapitál, neboť 
vztahy s ostatními aktivisty jsou velmi důležité. Formu reputace či postavení 
v poli street artu postihuje termín subkulturní kapitál, se kterým přišla Sarah 
Thorntonová. Tato forma kapitálu je připočítávána aktivistům, pokud je jejich 
dílo v módě či je považováno za trendové. 

Pro většinu aktivistů je street art koníčkem, který jim nevydělává žádné 
peníze. To jim dodává ekonomickou nezávislost, která je podle Bourdieua, 
nezbytným předpokladem ve vytváření vyspělých děl čistého umění. Přesto 
většina tvůrců neodmítá komerční zakázky a spojenectví korporátního sektoru 
a street artu se již stalo součástí pole. Právě toto spojenectví často vytváří spory 
o vymezení a uznání. Umělci, kteří pracují na komerčních zakázkách musí 
ospravedlňovat svoje činy před ostatními, kteří je označují za zaprodance. Tyto 
spory však nemohou být srovnávány s těmi, které popisoval Bourdieu mezi 
etablovanými umělci a avantgardou. Pole street artu je otevřenější a méně 
soutěživé než pole umění a je také ještě velmi mladé na to, aby bylo možné tyto 
spory vypozorovat. Vztahem street artu a komerce se práce zabývá jen okrajově 
a toto téma by vydalo na další práci podobného rozsahu. Z undergroundu se 
pomalu stává střední proud , jehož originálních nápadů se snaží využít 
k prodeji svého zboží i renomované firmy. 
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Práce také představuje několik tvůrců, jejichž dílům je připisován velký 
symbolický kapitál či které nejlépe prezentují určitou techniku nebo oblast pole 
street artu. Se dvěma z těchto tvůrců se autorovi podařilo navázat osobní 
kontakt prostřednictvím elektronické pošty. Na úplný závěr práce mapuje 
nejrozšířenější techniky, které tvůrci používají. 

Z předkládané práce je zřejmé, že existuje tolik variací street artu, kolik je 
street artistů. Díky své pomíjivosti a z podstaty odvíjející se neuchopitelnosti, je 
velmi těžké věnovat se všem aspektům hnutí street artu, avšak jako úvod a 
přehled a především stanovení odlišností od hnutí graffiti, by tato práce měla 
postačit. 

Předkládaná práce je první sondou do problematiky velmi současného jevu, 
která zásadním způsobem překračuje rozsah určený touto prací. Pokud však po 
jejím přečtení zřetelněji vystoupily některé kontury na mozaice street artového 
hnutí, považoval bych svůj úkol za splněný. 
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11. Shrnutí / Summary 

Záměrem předložené práce je představit zcela současné umělecké hnutí, 
které se nazývá street art, post graffiti či urban art. Součástí tohoto záměru je, 
kromě odlišení od hnutí graffiti a představení nejvýznamějších tvůrců a 
technik, pokus o aplikaci subkulturních teorií a teorie sociálního pole Pierra 
Bourdieu. 

Základními zdroji pro předloženou práci jsou publikace Street Logos a 
Stencil Graffiti od Tristana Manca, Street Art od Julie Reineckeové, Art of the 
Rebellion od Christiana Hundertmarka, sborník The Subcultures Reader, který 
sestavila Sarah Thorntonová společně s Kenem Gelderem, články publikované 
v časopisech a denním tisku a také rozhovory s tvůrci a jejich diskuze 
publikované na internetu. Autorovi se podařilo také přímo kontaktovat dva 
tvůrce prostřednictvím elektronické komunikace. 

Metodou práce je vzhledem k povaze tématu převážně deskripce a 
uspořádání zdrojových materiálů, profilů hlavních představitelů a jednotlivých 
technik. V teoretické části se práce pokouší aplikovat na předmět zájmu několik 
převážně sociologických teorií ve snaze pečlivěji popsat dynamiku procesů 
v dané subkultuře. 

Práce nejprve definuje pojem street art. Následuje stručné představení hnutí 
graffiti, na které street art úzce navazuje. Ze seznámení se samotným hnutím 
street artu vyplyne jeho teoretické i praktické vymezení vůči graffiti. Další část 
nabízí přehled subkulturních teorií a teorie sociálního pole Pierra Bourdieu, 
které jsou následně aplikovány na subkulturu street artu. Závěrečná část 
mapuje nejpoužívanější techniky a představuje nejznámější představitele této 
subkultury. 

Přínos práce je spatřován v příblížení a zpřehlednění v české odborné 
literatuře dosud nezpracovaného současného globálního jevu, se kterým se 
obyvatelé městského prostředí setkávají dnes a denně. 
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The purpose of this paper is to introduce a contemporary art movement 
often referred to as street art, post-graffiti or urban art. One of the components 
of this thesis, besides differentiation from the graffiti movement and an 
introduction of the most important artists and techniques, is an attempt to relate 
subcultural theories and Pierre Bourdieu’s theory of social field to the 
movement. 

The primary sources used in this paper are Tristan Manco’s Street Logos and 
Stencil Graffiti, Julia Reinecke’s Street-Art, Christian Hundertmark’s The Art of 
the Rebellion, The Subcultures Reader edited by Sarah Thornton and Ken Gelder, 
articles published in various magazines and newspapers and also interviews 
with the artists and their discussions, which have been published on the 
internet. The author of this paper was also successful in contacting two of the 
artists via email. 

Because of the nature of the subject, the methods applied in this paper are 
mostly a description and understanding of the source materials, profiles of the 
main artists and their techniques. In the theoretical part, the paper attempts to 
apply relevant sociological theories to describe the dynamics of the processes in 
the given subculture. 

First, the paper defines the term street art followed by a brief introduction 
of the graffiti movement to which street art is closely related. From the 
introduction of the street art movement, its theoretical and practical 
differentiation from graffiti emerges. The next part consists of an overview of 
subcultural theories and Pierre Bourdieu's theory of social field, which are 
applied to the street art subculture. The final section introduces the most used 
techniques and the most known artists of this subculture. 

The main contribution of the paper is considered to be the introduction and 
summary of a contemporary, global phenomenon that has not yet been 
elaborated on in Czech literature and that people living in the urban 
environment encounter every day. 
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12. Příloha 

 
Vybrané pojmy vyskytující se v mluvě členů subkultur graffiti a street artu. 
 
All-city (česky „celé město“) – původně to znamenalo pokrytí tagy všech 
hlavních linek města. V podstatě jde o rozšíření tagu po celém městě. 
 
Crew (česky „posádka“, hovorově „parta, banda, spřež, partička“) – skupina 
(obvykle 4-5) tvůrců graffiti pracujících společně při vytváření jednotlivých děl. 
Má proměnlivý počet členů s daným rozdělením funkcí. Specifikem je, že tvůrci 
mohou být členy více skupin zároveň  
 
Crossing (česky „škrtání, přeškrtnutí“, hovorově „zkrosit“) – zničit nebo 
poškodit cizí výtvor. 

Cut Out (česky „vystřihnout“) – plakát či samolepka, která nemá obdélníkový 
tvar, ale je vystřihnutá. 

Getting Up (česky „zvednout se“) – původně getting up znamenalo úspěšně 
pomalovat vlak. Nyní to znamená pomalovat cokoliv, kdekoliv, jakoukoliv 
formou graffiti. Proces šíření svého jména. 

Chrom (také jako stříbro, stříbérko) – dílo vytvořené za použití stříbrného spreje 
(stříbrná barva vyplňuje kontury písma) s důrazem na tvar písma. 

Ilegální zeď, ilegál – dílo vytvořené bez povolení. 

Legální zeď, legál – dílo vytvořené po dohodě s majitelem plochy (např. 
městský úřad) či dílo vytvořené na zakázku (např. majitele obchodu). 

New school (česky „nová škola“) – graffiti nebo jeho tvůrci z pozdějšího období; 
tento termín může být užit i jako označení pro specifický styl projevu (též 
wildstyle). V obdobném významu jsou termíny old school a new school užívány 
i v rámci celé hiphopové subkultury, např. v hudbě. 

Old school (česky „stará škola“) – graffiti nebo jeho tvůrci z počátečního 
období; tento termín může být užit i jako označení pro specifický styl projevu 
(bublinová písma, nepříliš komplikovaný styl).  

Piece (česky „kus, dílo, práce“) – zkratka z „masterpiece“ (česky „mistrovské 
dílo, veledílo“, hovorově „eso, číslo, kus“). Dílo, které je oproti tagu rozsáhlejší a 
propracovanější. V případě, že jde o ztvárnění jména autora graffiti, je 
rozlišujícím znakem oproti tagu využití kontur a vyplnění vnitřního prostoru. 
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Bývá většinou vytvořen za použití více barev. 
Mezi základní formy pieců patří: 

a) Throw-up (z anglického to throw up – „chrlit, vyvrhnout, rychle postavit, 
zdůraznit“) – „rozvinutý tag“, který se většinou skládá ze 2-3 písmen 
jména autora graffiti, či skupiny, ke které patří. Throw-up bývá proveden 
ve dvou barvách – jedna je použita na vykrytí plochy, druhá na obrys. 
Občas bývá považován za mezistupeň mezi tagem a piecem. 

b) Panel, End to End (angl. end to end, česky „od kraje ke kraji“) – vagón 
pomalovaný po celé délce pouze v prostoru pod okny.  

c) Top to bottom (česky „od shora dolů“) – vagón pomalovaný po celé své 
výšce.  

d) Whole car (česky „celý vůz“) – dílo umístěné přes celý vagón (včetně 
oken). 

e) Whole train (česky „celý vlak“) – dílo pokrývající celou soupravu metra či 
vlak. 

Tag (česky „klička, smyčka, jmenovka, etiketa, štítek“) – jednoduchý, ale 
stylizovaný pseudonymní podpis autora graffiti. Vedle tagů vytvořených 
stříkáním sprejem se objevují i tagy napsané popisovačem či štětcem. 

Stencil (česky „šablona“) – dílo, které je nastříkáno sprejem či namalováno 
štětkou přes šablonu. 

Sticker  – česky samolepka, nálepka. 

Wheat-paste poster – plakát, který je vylepen pomocí lepící hmoty vyrobené 
z mouky a vody (hrnek pšeničné mouky, půl rýžové mouky, 3 lžičky 
kukuřičného škrobu, 2 hrnky vody). 

Writer (z anglického to write – psát) – autor, tvůrce graffiti (v užším pojetí pouze 
ten, kdo pracuje s písmem). Mimo tohoto slangového označení se v rovině 
obecné češtiny objevuje označení „sprejer“, „sprejař“ či „grafiťák“. 

Writing (z anglického to write – psát) – vytváření graffiti. 

Zbombit (z anglického to bomb – „bombardovat, zničit bombami“) – vytvořit tag 
nebo piece. 
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