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Anotace 

Tématem bakalářské práce je fenomén moderního graffiti a jeho postupné 

rozpracování až do dnešní podoby. Cílem textu je teoreticky vytyčit základní 

principy fungování graffiti v kontextu jeho historického vývoje a objasnit cestu 

daného jevu tzv. z periferie do centra. Práce začíná vznikem současného graffiti v 60. 

letech 20. století a postupně jsou rozpracovány jeho nejdůležitější etapy až 

k samotnému začlenění graffiti do současného umění a s tím spojené „zmasovění“ a 

komercionalizace daného fenoménu. První část textu pojednává o kontrakulturní 

podobě graffiti, kdy se stává výrazem nesouhlasu se stávající situací ve společnosti a 

je využíváno zejména pouličními gangy k ohraničení vlastního teritoria a jako  forma 

protestu proti stávající kultuře. Postupně je v práci rozpracována subkulturní podoba 

graffiti – odklon od ryze kontrakulturní podoby, začínající umělecké tendence a 

fungování crew. Dále se zaměřuji na využívání subkultury graffiti a její následné 

využívání kulturním průmyslem k dosažení zisku, který z ní (ale nejen z ní) dělá 

produkt masové výroby a továrnu na životní styl. V poslední části se věnuji samotné 

integraci graffiti (a street artu) do současného umění.  
 

Annotation 

The topic of work is a phenomenon of modern graffiti and its gradual development to 

the present form. The aim of the text is theoretically describe the basic principles of 

the graffiti in the context of its historical development and clarify the way ´from the 

periphery to the centre´. Work begins with the emergence of graffiti in the 60´s and 

gradually are developed its most important phase to the actual inclusion of graffiti in 

contemporary art and the related  commercialisation of the phenomenon. The first 

part of the text deals with the form of graffiti, which becomes an expression of 

opposition to the current situation in society and is used in particular street gangs to 

their own territories and borders as a form of protest against the existing culture. 

Gradually, the work deals with the subculture form of graffiti - diversion from the 

purely kontrakulturní form, starting artistic trends and the functioning crew. 
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Furthermore, the focus on the use of graffiti subculture and its subsequent 

exploitation of the cultural industry to achieve a profit, which it makes the product of 

mass production and factory lifestyle. In the last part deals with the integration of 

graffiti (and street art) in contemporary art. 
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PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Námět 
Ať jdeme na procházkou Prahou či jiným městem  nemůžeme o to nezavadit naším 

pohledem. Vidíme to na přijíždějícím vlaku metra, v podchodu či na mostech, 

rozprostírá se to snad na každé větší ploše. Řeč je, jak jinak, než o graffiti. 

V dnešních době je už jasné, že graffiti není jen momentální trendem, ale 

samostatnou kulturou. Od svého počátku v 60. letech prošlo graffiti art obrovským 

vývojem a v současné době se stává námětem filmů, knih i hudebních textů. 

Neodmyslitelně patří k životu jak ve velkoměstěch tak i v městech menších nebo na 

vesnici. Zároveň se o problematice sprejerství stále živě diskutuje. Není ještě úplně 

jasně vymezen postoj  k této formě sebevyjádření a pokus o objektivní interpretaci, 

zda jsou sprejeři umělci nebo zločinci, zůstává dlouhé roky v rovině pouhých, 

a bohužel nic neříkajících, diskuzí na nejrůznějších úrovních. A právě z těchto 

důvodů jsem si graffiti vybrala jako téma mé bakalářské práce. 

Téma a problematika graffiti je mi zároveň blízká, psala jsem o ní již 

v nejedné práci, a touto cestou bych chtěla přiblížit čtenáři onu, pro většinu vesměs 

nesympatickou, formu vyjadřování jako projevu umění určité subkultury a ne jen 

čistý nepochopitelný vandalismus. 

 

Struktura 

V začátku mé práce bych se chtěla zabývat pojmem subkultura a jeho 

sociologickému vymezení. Principy subkultury poté aplikuji na graffiti a budu 

s tímto fenoménem pracovat  jako se subkulturou ve zbytku práce. 

Dalším stěžejním bodem mé práce bude historie graffiti. Tento termín má 

totiž svůj původ již ve starověku. Původně označení pro všechny nápisy vyryté na 

zdi, či do kamene a později pro nápisy na uměleckých dílech z dob Římské říše, 

které dnes pomáhají určit přesnější dobu jejich vzniku, dalo jméno novodobému 

fenoménu, znakovému umění velkoměst dvacátého století na sklonku 60.let. Historie 

graffiti od té doby bude ale tvořit největší část mnou nastíněné historie. Zmíním 
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legendárního TAKIHO 183, situaci během 70. let, kdy bylo graffiti přijato částí 

odborné veřejnosti za umění, tehdejší projekty galerií Fun Gallery, Colab a Fashion 

Mode, rozdílnost mezi tvorbou v Evropě a v USA a co se týče naší republiky, zajímat 

mě bude hlavně pražská scéna – taktéž její historie a nejproslulejší a klíčová místa 

jako Kampa (přesněji zeď na vltavském nábřeží), stěny betonových nájezdů na 

Těšnově či modřanská Orionka. 

 Druhým bodem bude rozlišení graffiti jako umění a vandalství, neboť právě 

jejich „házení“ do jednoho pytle způsobuje ony diskuze a patové situace v řešení 

problematiky.  

Onen mezník vznikne díky tomu, že tak jako v každé subkultuře existuje určitá 

hierarchie a elita, nijak tomu není ani u graffiti. Jako „umění“ si tudíž stanovím 

tvorbu sprejerské elity. 

Chtěla bych se také opírat o nejznámější umělce graffiti Keitha Haringa, Jean 

Michela Basquita a další. V neposlední řadě přiblížím i organizace jako United 

Graffiti Artists sdružující skutečné umělce graffiti.  

Spolupráci a materiály mi přislíbila i autorky knihy „In graffiti we trust“ Martina 

Overstreet, která mi v této části práce budu určitě velmi nápomocná.  

 Třetí část mé práce bude obsahovat programy na podporu graffiti, různé české 

i zahraniční organizace a ve všeobecnosti veškeré aktivity či zákony, které slouží 

k vyřešení této problematiky. Jako tečku použiji citace pražských writerrů jako 

PASTA, MASKERA, RAKE aj. Chybět nebude ani obrázková příloha a krátký 

slovník pojmů z říše graffiti, neboť v práci předpokládám jejich užívání. 

 

Cíl 

Cílem mé práce bude v širším slova smyslu přiblížit graffiti člověku tímto tématem 

nijak víc nepoznamenaným, v užším slova smyslu cílem nebude nic jiného, než 

poukázat na to, že každá subkultura má právo na své sebevyjadřování – v určitých 

mezích samozřejmě – a nemusí jít vždy a vandalství či jinou zápornou formu 

projevu. 
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Úvod 

 

 Téma mé bakalářské práce, jenž se zabývá fenoménem graffiti a jeho cestou 

z periferie do centra, jsem zvolila z důvodu masového rozšíření daného jevu, čímž se 

stal jasným příkladem komercionalizace subkultur, a zároveň se jedná o 

problematiku, jenž svým zásahem do urbánního prostředí ovlivňuje každodenní 

život.  

Od doby, kdy se grafitti (a jeho kultura) objevilo ve své moderní formě na 

počátku 60. let a vstoupilo do širšího společenského povědomí, sdružuje kolem sebe 

další přidružené aktivity. Od svého vzniku prošel graffiti art obrovským vývojem a 

stal se námětem filmů, hudebních textů, televizních pořadů i vlastních periodik.   
 Fenomén graffiti nabýval v historii mnoha různých podob a v době 

modernity, kdy je vázán zejména na urbánní prostředí, prošel vývojem tzv. 

z periferie do centra – od subkulturní či kontrakulturní povahy, projevující se 

zejména ilegální tvorbou vnímanou jako delikventní a nežádoucí, až k jeho 

globalizaci, integraci do oficiální umění a pop kultury.  

Historicky vzato je nemožné jednoznačně určit o jakého sociálního aktéra se 

v případě osob a skupin tvořících graffiti jedná. Pro uvažování o tomto fenoménu je 

tedy nutné nejen odlišit jeho jednotlivá historická období, ale také jej rozložit na 

jednotlivé prvky. Zatímco někdy graffiti vykazuje kontrakulturní rysy a je projevem 

politických postojů nebo prostředkem značení teritorií gangů, které se vymezují 

nejen mezi sebou navzájem, ale skrze své hodnoty a normy i vůči většinové 

společnosti, jindy je fenoménem spíše subkulturním a v neposlední řadě se stává pod 

tíhou komercionalizace a globalizace součástí mainstreamu. Vývoj fenoménu graffiti 

ze společenské periferie do centra, tedy mainstreamové kultury, lze chápat jako 

určitý model popisující transformaci marginalizované subkultury, která, nejen pod 

tlakem kulturního průmyslu, přechází v masově rozšířený jev a stává se 

konstitutivním životním stylem zejména mladé generace. Takto průmyslově 
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prefabrikovaná „osobní“ identita si pak v součinnosti s masmédii a reklamním 

průmyslem hledá svého konzumenta.  

 Cílem práce je popis vývoje daného fenoménu a jeho sociologický a 

historický rozbor z hlediska charakteru v jednotlivých obdobích, které samostatně 

rozvíjím v následujících kapitolách.  

První významnou etapou pro graffiti je jeho vznik v USA, než se stalo záležitostí 

ryze jedné subkultury a později „zmasovělo“. Zmiňovaná první kapitola tedy 

pojednává o kontrakulturních rysech fenoménu graffiti a jeho počátcích, kdy se 

dostává do širšího povědomí veřejnosti. V této době bylo graffiti využíváno zejména 

pouličními gangy a to jak k ohraničení vlastního teritoria tak k jakési formě protestu 

proti stávající kultuře. 

 Druhá kapitola se pak zaměřuje právě na onu subkulturní podobu graffiti, do 

které se postupem času zformovalo a jejímž jádrem není stavění se do opozice vůči 

hodnotám společnosti. Zde také dochází k onomu pomyslnému přechodu z periferie 

do centra, kdy se  graffiti  masově rozšířilo a stává se dobře prodejným zbožím. 

 Jistá graffiti tvorba se pak i integruje do oficiálního umění, kdy je 

vystavováno v galeriích – byť v komornějších a méně komerčních za účelem 

zachování si aspoň části svého subkulturního charakteru. V práci tak shrnuji tuto 

pomyslnou cestu moderního graffiti od jeho počátku do dnes – tedy z periferie do 

centra. 
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1. Vývoj moderního graffiti  

   

Termín graffiti má etymologický původ v italském „graffiare“, což 

znamená škrábat, poškrábat [Castleman 1984: 11] a svůj počátek má již ve 

starověku. Původní označení pro všechny nápisy vyryté na zdi či do kamene a 

později pro nápisy na uměleckých dílech z dob Římské říše, které dnes pomáhají 

určit přesnější dobu jejich vzniku, dalo jméno novodobému fenoménu, znakovému 

umění velkoměst. [Pereira 2005: 9] 

 

1.1 Počátky moderního graffiti a jeho kontrakulturní charakter 

 

Moderní graffiti se objevuje v západních společnostech v době k rasovým 

nepokojům, jejichž příčina je zejména v nárůstu přistěhovalců – v roce 1960 bylo 

poprvé v Amerických dějinách černošské obyvatelstvo „městštější“. [Bell 1999: 

184] Graffiti se tak stává výrazem nesouhlasu se stávající situací ve společnosti a 

jejím politickým stavem a právě díky afroamerickému obyvatelstvu dostává svou 

kontrakulturní podobu. 

  

Jandourek definuje kontrakulturu jako: „Typ kultury zavrhující určité části 

dominantní kultury a nahrazující je vlastními standardy. Kontrakultura je 

s dominantní kulturou v symbiotickém stavu, protože je srozumitelná pouze 

s ohledem na ni. Nositelem kontrakultury mohou být protestní hnutí různého 

stupně radikality kritizující některé soc. a kulturní jevy…někdy se vyskytuje i na 

okraji společnosti v sociální vrstvě lidí nacházející se v konfliktu se zákony 

společnosti nebo ze společnosti fakticky vyloučených.“ [Jandourek 2007: 131] 

Doplňme, že tento symbiotický vztah mezi dominantní kulturou a kontrakulturou, 

jež je její podmnožinou, může být v konkrétní podobě spíše parazitismem, tedy 

formou symbiózy, která prospívá pouze jednomu ze zainteresovaných organismů 

– v případě delikventních gangů je jejich pozice nasnadě. Kontrakulturu musíme 
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odlišit od pojmu subkultury – zatímco z definice subkultury vyplývá, že má spíše 

neutrální hodnotové konotace, kontrakultura je již více či méně v hodnotové a 

normativní opozici vůči dominantní kultuře. „Kontrakultura je vymezována jako 

kontrastní, opoziční typ kultury, respektive subkultury vůči oficiálnímu typu 

kultury majoritní. Pro kontrakultury je charakteristický ostrý kontrast 

s analogickými normami a hodnotami kultury oficiální s výrazným prvkem negace. 

U protestních kontrakultur je typický politický radikalismus konfrontující obecně 

přijímané normy a ideje.“ [Syrový in Mareš 2004: 23] Podstatný je také termín 

subkultury, definovaný v následující kapitole. Subkultura není nutně v opozici 

vůči dominantní kultuře a je charakterizována pouze odlišností hodnot, norem, 

životního stylu a jednání určitého společenství, které bývá zpravidla menší než 

společenství hlavní kultury.  

 Zejména na konci šedesátých let v New Yorku a dalších velkoměstech se 

vynořuje graffiti jako důsledek politického radikalismu afroameričanů a hispánců, 

z důvodu jejich společenského postavení. [Lachmann; online] Graffiti bylo v této 

době hlasem a komunikačním prostředkem převážně mladých afroameričanů a 

Portorikánců, kteří byli marginalizováni a využívali jej ke svému zviditelnění a 

jako odpověď neútěšného sociálního statusu. Pro tyto jedince, sdružující se do 

gangů, v nichž nalézali alternativní prostor pro uplatňování svých aspirací, bylo 

graffiti “…odpovědí lidí, kterým byla odpověď znemožněna.” [Giller; online] 

Marginalizované městské subkultury, jímž byla odepřena možnost úspěchu 

prostřednictvím legitimních sociálních struktur, si tak tvoří svůj vlastní hodnotový 

systém, který je v mnohých ohledech v opozici vůči dominantní kultuře. Výrazem 

tohoto hodnotového systému je i graffiti vytyčující teritorium působnosti 

jednotlivých gangů a zároveň sloužící jako znak identity jak kolektivní – gang, tak 

individuální. Součástí života gangů bylo i násilí a jeho ritualizace, často spjaté s 

další kriminalitou. Střežení teritoria, vizuálně ohraničeného jednotlivými graffiti, 

bylo z části platformou pro vztahy nadřazenosti a podřazenosti mezi gangy. Eric 

Schneider zkoumající poválečný vývoj gangů v New Yorku dokazuje, že se gangy  

„…vytvářely podle rasových a etnických linií, zhruba odpovídající rasové a 
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etnické segregaci ve městě jako takovém. Gangy byly klasickými shromaždišti 

příležitostí s ohraničenými sítěmi, žárlivě střežícími zdroje, z nichž měli prospěch 

členové. Pro mnoho účastníků byly hlavní výhodou ochrana a sebeúcta. Vůdcům 

někdy navíc přinášely prospěch v podobě plateb a politické moci.“ Ohraničené 

teritorium pak bylo místem, kde si gangy „…nárokovaly prioritu mezi všemi 

ostatními dospívajícími a požadovaly od nich, aby je respektovali.“ [Schneider in 

Tilly 2006: 103-104]  

 V současnosti nám může být dalším příkladem Los Angeles a graffiti 

afroamerického gangu „hoods“ či hispánských „barrios“. Funkcí tohoto graffiti je 

jak píše A. Alonso: „…sdělování názorů, vyjadřování skupinové identity a 

diktování pravidel jejich sociálně konstruovaného prostoru.“ [Alonso; online]  
 Z pozorování gangového graffiti pak vyplývá, že jeho primární bází je 

skupinová identita a členství v gangu. [Hutchinson in Alonso online] Graffiti 

jednotlivých gangů se odlišuje svým vzhledem a stylem provedení, které jsou pro 

gang konstitutivní a jsou součástí specifického vztahu mezi symboly a kódy 

tvořící součást kultury gangu. [srov. Alonso online: 14-17] 

 Gangové a jiné graffiti, které je veřejností považováno za vandalismus, je 

kontrakulturní již svou povahou, jelikož narušuje centrální normu dominantní 

kultury, jíž je soukromé vlastnictví. Tím, že je graffiti tvorba umisťována hlavně 

na místa, která nejsou ve vlastnictví autorů, lze nejen gangové graffiti považovat 

za, ze své podstaty, kontrakulturní. Writeři svou tvorbou přetvářející městské 

prostředí k obrazu svému jej de facto nelegitimně  privatizují. Na druhou stranu 

lze na jejich jednání pohlížet jako na akt činící soukromé veřejným – avšak 

veřejným v rámci jejich vlastní subkultury. V kontextu gangů a jejich 

teritoriálních graffiti, pak jde přímo o přivlastnění a nárokování si určitého 

prostoru, který gangy považují za své hájemství pod vlastní nadvládou. Tato 

skutečnost je ústředním hodnotovým střetem mezi dominantní kulturou a writery, 

kteří se tak staví, chtíc nechtíc, do kontrapozice vůči této kultuře.  

 Dalším příkladem graffiti, které bychom mohli zařadit do kategorie 

kontrakultury je politické grafitti specifické tím, že sdělení, které podává, je 
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srozumitelné nejen v rámci dané subkultury. Alonso uvádí, že politické graffiti, 

umisťované většinou na frekventovaná místa, tak aby jej spatřilo co nejvíce lidí, je 

typem graffiti užívanému širokou veřejností k vyjádření postojů proti 

establishmentu. V Los Angeles bylo politické graffiti spjato s kritikou 

společenských událostí a například v roce 1992, době občanských nepokojů, bylo 

namířeno proti policii a soudnímu systému. [Alonso; online] Chafee však uvádí, 

že přítomnost politického graffiti je mnohem patrnější v autoritativních systémech. 

I v České republice se před rokem 1989 politické graffiti vyskytovalo snad jako 

jeden z mála typů graffiti. Svůj eskalující rozmach zažil tento fenomén teprve 

v devadesátých letech, kdy se stal součástí života subkultury writerů v Česku. 

Nejvíce analýz politického graffiti je však v současnosti zaměřeno na Latinskou 

Ameriku, hlavně Peru, Argentinu a podobně či případně na Španělsko a území 

Baskicka. [Alonso; online] 

 Tyto příklady dokazují kontrakulturní rysy fenoménu graffiti a svědčí o 

jeho globálním rozšíření. Našli bychom i další důkazy jako „existenciální graffiti“, 

které Alonso uvádí ve své taxonomii jako podobné politickému graffiti. Bývá 

často expresivní a demonstruje postoje a osobnost jedince skrze témata rasy, 

pohlaví, náboženství, filozofie a podobně. [Alonso; online] V následující kapitole 

budu pojednávat o writerech jako subkultuře, která používá graffiti jako médium 

sebevyjádření a která již, alespoň vědomě, není svými hodnotami a postoji tolik 

v opozici vůči hlavní kultuře. Zaměřím se zejména na období 90. let a současnost 

v České republice, kde hodnotová kontrapozice této subkultury není zřejmá.  

 

1.2 Subkulturní charakter graffiti tvorby a jeho kulturní zázemí  

 

V pozdějším vývoji graffiti se začínají objevovat umělecké tendence (v New 

Yorku se jedná o tvorbu writera SUPER COOL 223 či FLINTa, u nás za těmito 

graffiti můžeme vidět ostravského writera MANIACa) a není již prostým 

prostředkem označování teritorií gangů. Časové zařazení této proměny je poměrně 
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komplikované. I v současnosti se vyskytuje politické graffiti s kontakulturními rysy, 

nicméně mnohem rozšířenější formou je graffiti, jehož tvorba má spíše subkulturní 

povahu a jehož tvůrci se tak ostře nevyhraňují vůči dominantní kultuře a jejím 

hodnotám. Například České republiky se graffiti dostalo po listopadové revoluci a 

stalo se výrazem spokojené generace, jejímž krédem není vzdorovat režimu, ale „být 

v pohodě“. Prvními, kdo se ať už v Ostravě či v Praze začali aktivně zabývat graffiti 

artem, nebyla problémová mládež z ghett jak tomu bylo v USA, ale naopak studenti 

středních uměleckých škol. Seznámit s graffiti tvorbou a jeho projevy se mohli při 

výletech do okolních evropských zemí. Inspirací pro Českou republiku se stal hlavně 

Berlín.  

 Graffiti tvorba postupně tedy ztrácí svou kontrakulturní povahu a pro její 

větší část je příznačnější termín subkultury, byť určitá kontrakulturní dimenze 

graffiti je zachována v již zmíněném porušování instituce soukromého vlastnictví. 

Graffiti subkulturu lze tedy v kontextu porušování některých norem pojímat 

z hlediska sociální deviace. Poznání subkultury je (především pro sociální 

badatele) důležité z několika důvodů. Jedním z hlavních může být prosté 

obeznámení se s druhy skupin, které mohou přitáhnout mládež. Od tohoto poznání 

se pak odvozuje důvod druhý a to možnost odhalení eventuálních známek 

nebezpečnosti a „závadnosti“ jednotlivé subkultury. Třetí impuls k výzkumu 

skupin tvořících subkultury je dán jedinečností každé z nich a jejich vztahem k 

dominantní kultuře.  

 V této kapitole se soustředím zejména na subkulturní charakter graffiti 

v České republice, neboť jeho porevoluční vývoj u nás je nejlépe uchopitelný díky 

svému vzniku.  Oporou mi jsou, krom sociologické literatury, hloubkové 

rozhovory Martiny Overstreet s českými writery z roku 2005, jenž sloužily 

k sepsání knihy In graffiti we trust, která především systematicky shrnuje historii a 

vývoj grafitti v Praze (s přihlédnutím k vývoji v Brně a Ostravě) a která se zároveň 

věnuje také sociální stránce graffiti.  
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 Definujme si nyní pojem subkultury. Latinská předpona sub znamená 

„pod“, zbylý kořen slova „kultura“ má původ v latinském pojmu colere, neboli 

pěstovat. Termín subkultura označuje „dílčí část“ rozsáhlejší společnosti – kultury, 

kterou v sociálních vědách rozumíme složitý celek zahrnující veškeré vědění, 

morálku, hodnoty, normy, umění, obyčeje, jež si jedinec osvojil v rámci 

společnosti, a také všechny produkty a výtvory lidské činnosti. [Petrusek a kol. 

1996: 547]  

 Subkulturu (jako „podčást“ většího kulturního celku) lze tedy obecně 

vymezit jako „soubor specifických norem, hodnot, vzorů chování a životní styl 

charakterizující určitou skupinu v rámci širšího společenství, případně tzv. 

dominantní či hlavní kultury, jíž je tato skupina konstitutivní součástí.“ [Petrusek a 

kol. 1996: 1248]. Termínu subkultura tedy používáme pro označení skupiny lidí, 

která má do jisté míry odlišné hodnoty, normy a životní styl než kultura 

převládající a jejím důležitým znakem je viditelné odlišení od této kultury. 

Společnost a její kulturu tak můžeme přirovnat k mozaice. Je stejně barevná a 

pestrá, jako na první pohled neslučitelná a nesourodá. Ale nakonec zjistíme, že 

dává dohromady obraz, jehož každá, i ta nejmenší část, do sebe zapadá a tvoří 

jednolitý celek. Je-li společnost se svou kulturou mozaikou, jsou pak subkultury 

její konstitutivní součástí. 

 Subkultura bývá často určována prostředím, které zahrnuje prvky 

považované majoritou, větší či menší měrou, za deviantní. Jestliže jsou tyto prvky 

z hlediska platných společenských norem skutečně deviantní (např. porušují platné 

zákony), pak bývá subkultura majoritou „…odmítána, odsuzována, stavěna do 

podřadné pozice a může čelit hostilním postojům. Pokud není považována přímo 

za deviantní, požívá v očích majority alespoň vědomí jinakosti a odlišnosti.“ 

[Mareš, Smolík, Suchánek 2004: 22]  

 Součástí moderních společností jsou i deviantní subkultury v takovém 

smyslu, v jakém si ji sama majorita definuje podle uznávaných norem. 

Problematikou sociální deviace se tedy musím v souvislosti s graffiti zabývat také 

v mé práci, neboť graffiti je vnímáno jako projev deviace, který nekoresponduje 
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s normami společnosti, a je zároveň nesporné, že sebevyjádření a realizace 

„vlastního já“ formou graffiti, nelegální je.  

Termín sociální deviace pochází z latinského dé-viáre neboli „sejít 

z cesty“. Toto slovní spojení používáme v případě porušení či odchýlení od 

některé sociální normy, případně od skupiny sociálních norem, a dále při 

nedodržení formálních očekávání (eventuálně neformálních požadavků) kladených 

na lidské chování v dané společnosti. Odchýlení se od norem v souvislosti 

s lidským chování může vést jak k deviaci pozitivní, v případě, že dodržujeme 

normy až do krajnosti, tak k deviaci negativní, ve smyslu absolutního porušování 

předepsaných norem. O stavu, v jakém se naše delikvence nachází, ať už má 

tendence rozvíjet se jakýmkoliv směrem, může vypovídat Lundbergova křivka 

normálního rozložení. Žádná norma totiž není dodržována přesně a nikdy ne celou 

společností. Zmiňovaná křivka a její podoba „vypovídá o tom, že největší 

proporce lidí danou normu zhruba dodržuje a s narůstající distancí od normy 

v obou směrech klesá počet takto se chovajících jedinců.“ [Munková: 2004: 10]. 

U každé normy pak existuje společensky akceptovaná hranice, tzv. toleranční 

limit, která bude-li  překročena, můžeme mluvit o pozitivní nebo negativní 

deviaci. Tento limit je v případě subkultury writerů překračován prostřednictvím 

porušování instituce soukromého vlastnictví.  Přijdu-li ráno před dům, kde 

například sídlí moje firma, a zjistím, že fasáda je zmalovaná, nahlížím v tomto 

případě na sprejerství jako na absolutní překročení normy v negativním smyslu, 

kde by pak distance na Lundbergově křivce byla až na samém okraji. Na druhou 

stranu „writerská“ delikvence neohrožuje jedince přímo na zdraví či životě a díky 

tomu ji lze považovat za společensky přijatelnější než jiné formy delikvence. 

 Přijatelnost této formy deviace dokládá i vstřícnější přístup ze strany měst a obcí, 

které se již nesnaží před graffiti bránit tak, jak tomu bylo v minulosti, ale hledají 

spíše kompromisnější řešení. Toleranční limit se mění v průběhu času vlivem 

různých okolností. Jelikož se vyvíjí společnost (spolu s jejími trendy) a její 

hodnoty a normy nejsou statické, musí se posouvat i hranice, kterou jedinec smí 

ještě překročit. 
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Od 50. a 60. let minulého století se tak začaly zejména ve Spojených 

státech a Velké Británii stále více objevovat přístupy, které by vysvětlovaly, proč 

je lidské chování někdy tak odlišné od kulturních vzorců přijatých společností. Po 

válce se koncepty deviantních subkultur inspirovaly zejména ideologií Parsonsova 

funkcionalismu, podle kterého se přistupovalo k deviantovi jako k někomu, komu 

nebyly vštípeny existující normy chování. Jedinec byl označen za „rebela bez 

příčiny“ a neměl ke svému jednání žádný racionální důvod [Sumner in Munková 

2004: 46]. Deviant tedy neuspěl ve společnosti díky nedostatečné socializaci a 

bývá okolím vnímán jako zdroj potenciální hrozby.   

Koncepce delikventních subkultur ani pozdější koncepce ovlivněná 

Bellem, který viděl například v kriminalitě dočasný nástroj pro vzestupnou 

mobilitu nižších vrstev společnosti a domníval se, že delikvence může být, do 

určité míry, pro společnost funkční, v průběhu času a díky vývoji v sociální teorii 

neobstály a staly se terčem kritiky. Ke zpracování svého tématu jsem nezvolila 

žádnou z těchto dvou koncepcí deviantních subkultur, jelikož nejsou vhodné pro 

jejich dobový kontext. V poválečných společnostech se tyto koncepty orientovaly 

na problematiku přistěhovalců a imigrantů, kteří se pokoušeli v daném prostředí 

legitimní cestou uspět. Nepodařilo-li se ale dosáhnout kýženého uznání v souladu 

se zákonem, začali se lidé, zejména z těch nižších vrstev, uchylovat 

k nelegitimním cestám. Motivací k delikvenci tak byla touha po úspěchu ve 

společnosti a stejným způsobem byla i zkoumána [Munková 2004: 46 - 47]. Jak 

zmíním níže, subkultura writerů není většinou tvořena příslušníky z nižších vrstev, 

kterým by bylo znemožněno legitimní cestou dosahovat zamýšlených cílů. 

Z těchto důvodů jsem si nakonec vybrala koncept Davida Matza s jeho důrazem 

kladeným na svobodnou vůli jedince v procesu, kdy se rozhoduje mezi deviantním 

či konformním chováním. Writera nikdo nenutí k jeho tvorbě, která je jeho 

svobodnou vůlí a která se časem stává i jistou formou závislosti a vášně. Známý 

český writer SCARF například zmiňuje, že v dobách svého největšího působení se 

pro něj tvorba graffiti stala čistou drogou, které věnoval veškerý svůj čas i peníze. 

[SCARF in Overstreet 2006: 56]. Matzův koncept jsem si dále vybrala i proto, že 
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se v něm autor zabývá usnadněním celkového procesu delikvence jedince na 

základě existujících subkultur ve společnosti. Tyto subkultury tvoří své vlastní 

normy a pravidla, které pak legitimizují deviantní jednání jejich členů. Subkultura 

tedy poskytuje jedinci jakési alibi pro jeho chování – „můžou-li se tak chovat i 

jiní, tak proč ne já?“ apod. Pomáhá mu tím zdolat tzv. „techniku neutralizace“, ve 

které jde o společně uznávána ospravedlnění pro jednání překračující v dané 

situaci většinové normy. Stejné ospravedlnění funguje i v subkultuře writerů. Má-

li si writer obhájit své stanovisko, proč vůbec tvoří a dopouští se tak nelegální 

činnosti, ve většině případů se nám tak dostane ospravedlnění založeném na 

Matzově technice neutralizace.  Tyto techniky pak Matz dále člení do pěti 

kategorií, z nichž je pro mě nejdůležitější kategorie „popření oběti“. Writeři totiž 

netvoří s tím, že někomu s graffiti ubližují. Takovou podstatu si nepřipouštějí a 

okolní prostředí vnímají jako otevřené jejich tvorbě. Uvědomují si protizákonnost 

svého jednání, ale již ne poškozování konkrétní osoby či majetku. Je třeba 

upozornit na fakt, který jsem zmiňovala v úvodu, že v posledních letech se graffiti 

tvorba soustředí již na „klasická“ místa respektována jak městem tak samotnou 

subkulturou. 

 Ve své práci s názvem „Becoming Deviant“ pak Matz dále charakterizuje 

na základě fenomologického interakcionismu šíření deviace jako proces „...který 

obsahuje zálibu či pocit blízkosti ve vztahu k určitému chování…“ [Matz in 

Munková 2004: 53]. Zdůrazňuje zde, že deviantní chování se děje na základě 

svobodné vůle a navíc má k tomuto chování jedinec bližší vztah, jehož základní 

složkou je pocit vzrušení a hledání čehosi nevšedního. A právě touha po vzrušení 

a pozdější vášeň hraje důležitou roli v jednání writerů. Počátečním impulsem 

k tvorbě graffiti bývá pocit jisté „nudy“. SCARF například říká, že než začal 

malovat, nudil se a hledal s přáteli něco, co by jej naplňovalo. Určitou zábavu, ale 

zároveň ne nic všedního. „Chtěli jsme něco, co nás pohltí. A tohle bylo 

dokonalý…Hodně velkej adrenalin, bavily mě ty prvky, že se musíš někam jako 

vplížit a využít moment překvapení, dodržovat zásady konspirace…“ [SCARF; 

rozhovory Overstreet]. VLADIMÍRA 518 zase po shlédnutí dokumentu o CSA, 
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ZDG (což jsou zmiňované crew) a squatu Ladronka, naprosto pohltila vášeň ke 

graffiti a šedi města. Začal na beton nahlížet jako na místo pro svou tvorbu. 

„Najednou jsem začal mít rád beton, továrny, nádraží a všelijaký špíny. Bylo to 

pro mě prostředí, ze kterého graffiti rostlo…“ [VLADIMÍR518; rozhovory 

Overstreet]. I další writeři se k němu přidávají se slovy, že graffiti je touhou po 

dobrodružství, která je ale úzce spjata s městským prostředí.  

Delikvenci v podobě graffiti můžeme chápat jako touhu po vzrušení, jako 

prostředek k úniku od stereotypů a každodenní šedi.  

Jistým zlomem přechodu graffiti z kontrakultury gangů, kdy začíná být 

smyslem graffiti spíše jeho kvantita, reprezentace autora(ů) a postupně se z něj 

profiluje životní styl, byl konec 60. v New Yorku – ad hoc budu ve zbytku práce 

nazývat tento typ graffiti „subkulturním graffiti“, abych jej odlišila od jiných typů 

graffiti, jelikož je později specifické svými výtvarnými ambicemi, tvorbou ve 

skupinách (crew) a úsilím o co nejfrekventovanější výskyt. V této době Demetrius, 

přezdívaný Taki, který se živil jako pěší doručovatel jednou zaznamenal na zdi 

nápis provedený sprejem - JULIO a číslo 204. Když si ověřil, že číslo za jménem 

odpovídá ulici, na které právě stojí, vydedukoval jeho smysl, vyjádřitelný frází: 

„existuji, žiji, jsem“. Smyslem tohoto typu graffiti, které v případě Takiho 

spočívalo v pouhým tagování (Tag – osobní podpis a pseudonym writera) a 

nemělo další výtvarné ambice, již není vytyčování teritoria, explicitní napadání 

hodnot establishmentu, ani jejich zpochybňování či nahrazení jako je tomu 

v případě politického graffiti a graffiti gangů. U tohoto typu graffiti jde hlavně o 

re-prezentaci identity autora vyjádřené ve výtvarném ztvárnění tagu a jeho názvu, 

respektive jeho pseudonymu. Tvůrce zde nesděluje téměř nikdy nic víc než 

„existuji, žiji, jsem“. „Graffiti je nechávání stopy na ulicích, ve městech a to 

jakýmkoliv způsobem. Je to značkování, který časem writer může opustit a začne si 

užívat jenom tvorbu.“ [MASKER; rozhovory Overstreet]. Podstatou graffiti je  

jakási „reklama na identitu“ nikoli pokus zavrhnout současný společenský řád a 

nastolit svůj vlastní, jak je tomu u kontrakultur. 
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Takiho tag „TAKI 183“ se později stává pro zbytek subkultury writerů 

kultovním, byť nebyl prvním writerem na světě, avšak jeho autorita tkvěla právě 

v tom, co se od writerů v rámci jejich subkultury mnohdy požaduje nyní. 

Podepisoval se ve městě s takovým nadšením, že se sami obyvatelé začali o původ 

záhady zajímat. Vysvětlení potom přišlo s rozhovorem v jednom z vydání The 

New York Times. Potomek řeckých přistěhovalců se rázem stal celebritou a celé 

generace jeho následovníků začaly jednoduchou myšlenku psaní jména rozvíjet, 

rozpracovávat do detailů a samozřejmě jí také uchovávat pro následující generace 

tak, aby nezanikla. Již zde je patrné, že fenomén graffiti získává stále větší 

publicitu a jeho původně okrajový ráz zakořeněný ve společenské periferii 

postupně mizí a dochází k jeho zmasovění. TAKI 183, dnes víc jak padesátiletý 

majitel autoopravny, v jednom z rozhovoru pro americký tisk řekl: „Když jsem 

s tím začal, ani ve snu by mě nenapadlo, kam to povede, co všechno se stane. 

Myslím na to každé ráno, když čistím rolety svého obchodu od tagů. Graffiti je 

báječná věc, pokud jste ale ten, kdo ho dělá“. [Overstreet 2006: 5]. 

Počátkem 70. let pak začíná další významný bod zlomu v graffiti spojený 

se jménem SUPER COOL 223, který si vysloužil místo v historii jako autor 

prvního piece. Jednoduchou výměnou trysek ve spreji se tak zapsal do dějin 

sprejerství, jelikož tato technologie umožnila rychlé a plynulé pokrytí velké 

plochy. Piecy tak daly vzniknout nové disciplíně v graffiti, která byla novou 

výzvou, nově graffiti posunula na vyšší úroveň a poskytla příležitost k soutěživosti 

a novému pokoření hranic. Vzniklo wholecar. Metro se stalo pojízdnou galerií a 

předváděcím molem všech writerů. Kdo nemaloval vagóny, neměl respekt - 

jakoby nebyl.  V letech 1979 – 1981 se stal nejmenovaných králem jedné trasy 

SEEN. Metro ale sehrálo i další velmi důležitou úlohu kromě sebeprezentování a 

šíření jména. Tvorba v depech dala vzniknout crew, což je obrovský mezník, který 

určoval další cesty, jakými se graffiti subkultura vydala.  

Writerská crew vykazuje typické znaky archaického společenství jako je 

loajalita vůči crew, o níž se v kruhu graffiti mluví jako o druhé rodině a lidech, na 

které se člověk může vždy spolehnout, úzkostlivá péče o historii a její dochování, 
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bedlivé dodržování hierarchie, projevy respektu vůči autoritám a šikany vůči 

toyům, jí jako subkulturu také definují. [Magida 2007: 1-4]. Writerská crew je 

jistým projevem neotribalismu moderní společnosti, tedy jakýmsi návratem ke 

„kmenovému uspořádání“. M. Maffesoli, francouzský sociolog a autor konceptu 

neotribalistické společnosti, pojímá tento jev jako pozdně moderní, kdy se lidé 

sdružují na základě osobitého životního stylu: „móda, hédonismus, kult těla, 

převaha imaginace, obrazu; to všechno se proměňuje ve formy společenského 

sdružování“, a tyto formy pak vidí jako určitý návrat „dionýské kultury“. 

[Maffesoli in Petrusek 2006: 218] 

Writerská subkultura je organizovaná kolem obrazu – graffiti, který je 

komunikačním kanálem mezi jednotlivými crew či celou subkulturou a který 

zaujímá pod vlivem média televize dominantní pozici na mnoha polích lidské 

činnosti. Writeři mají také své kulty osobností v podobě elity, jež se v jejich rámci 

ustavuje.   

Elita v rámci mapované subkultury zaujímá určující funkci, jelikož 

definuje samotné normy společenství a je se svou tvorbou vzorem pro zbytek 

aktérů.  V pojetí české writerské subkultury, která se u nás profiluje v počátcích 

devadesátých let, je elita početně malou skupinou osob, která zaujímá výsadní 

postavení v rámci garaffiti scény  a to díky několika faktorům. Mnou mapovaná 

writerská elita vydobyla své postavení proto, že její členové byli, ve většině 

případů, zakladateli této subkultury v České republice a víceméně tvoří až do 

současnosti. Pro elitní writery je určující kvalita tvorby, zainteresovanost 

na graffiti scéně, patrná nejen v jejich tvorbě, respekt ze strany neeletních členů 

subkultury a celková popularita.  

Mezi tuto elitu u nás patří writeři jako PAKE, VLADIMÍR 518, MASKEN, 

SCARF, POINT (alias SPLESH alias CAKES), MANIAC a další.  

 Důležitým principem fungování writerské subkultury je dále konkurenční 

boj, neboť než je člověk a jeho crew uznán zbytkem společenství za 

rovnocenného, má povinnost splnit několik podmínek. V první řadě je to nutnost 

s co největší frekvencí rozšiřovat svá díla po městě a dostat se do povědomí 
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ostatních writerů, jimiž je následně „přezkoušeno“ to, zda svým chováním nijak 

neporušuje uznávané hodnoty. Pokud nováček například nerespektuje stávající 

autority a elitu, je potrestán. Mezi crew a gangy existuje podstatný rozdíl 

v přístupu ke graffiti a ve smyslu, které graffiti pro dané sociální aktéry má. Je-li 

jednání jedince slučitelné s principy subkultury writerů, je mu povoleno 

navštěvovat místa, kde se ostatní scházejí, a může se považovat za člena 

writerského společenství. „…a jak jsem tyhle kluky jednou poznal, tak jsem 

udržoval kontakt. Jakmile jsem došel na Muzeum, do Slováče a do krámu (obchod 

specializovaný na graffiti, pozn. LS), tak…už nebylo cesty zpět!“ [PAKE; 

rozhovory Overstreet]. Některé principy této subkultury jsou obdobné povahy jako 

u kapitalistických demokracií – společenská hierarchie založená na předpokladu 

meritokratického principu, zřejmá kvantifikace výkonu (frekvence graffiti), 

konkurenční boj mezi jednotlivými skupinami, následnost sankcí v případě 

nerespektování autorit  a elit. Subkultura writerů tedy nenabízí jasně ostrou 

hodnotovou alternativu vůči dominantní kultuře, spíše institucionalizovala svým 

osobitým způsobem jisté prvky dominantní kultury kapitalistické společnosti. 

Důležitou skutečností je i kulturní zázemí subkultury writerů. Eva 

Nováková rozlišuje subkultury na základě jejich hudebního stylu, neboť hudba je 

v životě (nejen) mládeže velice důležitá a podle ní se také příznivci určitého 

hudebního stylu sdružují do skupin. S hudbou se pak snoubí i životní styly 

jedinců.   

Subkultura graffiti je v širším povědomí spojena s hudebním stylem hip 

hopu, přesto však nějaké přímé „nařízení“ či pravidlo poslouchat hip hop v této 

subkultuře neexistuje. Pokud bychom chtěli definovat určující hudební styl 

subkultury writerů, bude jím právě hip hop, jelikož v sobě spojuje nejen graffiti, 

ale i hudební a taneční umění – rap a breakdance.  

Zmiňované prvky spolu nebyly provázány od začátku graffiti (někteří 

writeři spojují počátky graffiti s punkem, jiní s metalovou hudbou, neboť mají 

pocit, že se promítá její „tvrdost a temnost“ i do tvorby), ale postupem času si 

k sobě našly cestu a v současnosti jsou nedílnou součástí celé graffiti subkultury. 
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Na české scéně došlo ke skloubení doposud neobjevených stylů v podobě 

breakdance a graffiti v letech 1994 až 1995, kdy v Praze-Dejvicích fungovalo 

kulturně-sociální centrum. „Voni nám poskytli prostor k uspořádání velký výstavy 

graffiti fotek. Právě tam se poprvý objevil i breakdance, do tý doby se totiž ty dvě 

komunity navzájem neznaly, brejkaři nevěděli, co je graffiti a writeři zase, co je 

breakdance“ [VLADIMÍR 518; rozhovory Overstreet].  

Postupně vše vyústilo až v konání pravidelných akcí, které se pořádaly jednou 

ročně a na nichž se v různých podobách prezentovaly graffiti, hudba a tanec. 

Crew, se všemi zmiňovanými prvky v podobě jejího fungování, existence 

elity, konkurenčního boje ale i jejího kulturního zázemí, zaujímá v určité životní 

fázi writera výsadní postavení a stává se pro něj nejdůležitější vrstevnickou 

skupinou. 

  Erikson ve své práci rozdělil život jedince do devíti fází, kde každé fázi 

dominuje odpovídající konflikt. Přijmeme-li toto Eriksonovo členění, týká se 

problematika subkultur období dospívání, které je charakteristické budováním 

vědomí identity. Jedinec se účastní tzv. „zápasu o identitu“, ve kterém si musí 

ujasnit veškeré rozporuplné představy o sobě a zjistit kým je. Musí si tedy vybrat 

z mnoha rolí, které se mu nabízejí a rozhodnout se, jakým směrem se dále vydá. 

Jednoduše řečeno, adolescent musí dospět nejen fyzicky, ale psychicky a 

vybudovat si jasnou představu o sobě a své další budoucnosti. 

Děti, respektive adolescenti, jsou již „mladí dospělí“. Stávají se samostatnými 

jedinci, kteří se však ještě neodpoutali od rodičů. Z tohoto důvodu Erikson vidí 

v období adolescence zvláštní ctnost a tou je věrnost, která zajišťuje (i přes větší či 

menší dospělost a soběstačnost) vztah k dětské důvěře. Ta se pak projevuje v potřebě 

rodičovské ochrany, která je ve zmiňovaném stádiu přenášena na jiné vůdčí 

osobnosti a dospělé, kteří mají jedinci usnadnit zmatené hledání vlastní identity. 

Identitu jedinec pak hledá častěji ve skupině spolu s dalšími vrstevníky, než s pomocí 

dospělých. Vrstevnická skupina se tak tedy na „…prahu dospělosti stane 

nejvýznamnější referenční skupinou, zaštiťující svým vlivem veškeré ostatní skupiny 

včetně původní  rodiny.“ [Matoušek, Kroftová 2003: 81]. Nejdůležitější vrstevnickou 
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skupinou se tak pro writery stává již výše zmiňovaná crew, která tvoří skupinu 

referenční a tudíž často nejdůležitější, což dokládá i writer POINT: „Crew? To je 

rodina, to je jasný. Jsou to lidi, na který se můžu stoprocentně spolehnout, i když 

občas přijdou pozdě na sraz, no. Lidi, co znamenaj ty, a ty znamenáš oni…“ 

[POINT; rozhovory Overstreet]. Tato vrstevnická skupina – crew, nebývá statická a 

členové se mnohdy mění. Nejde zde ovšem o skutečnost, že by jedince jeho „rodina“ 

zklamala, jedná se spíše o rozdílný pohled na celou problematiku graffiti či o 

nepřítomnost shody ve stylu tvorby celé skupiny. „Totálně jsem tomu propad, 

nechtěl jsem zůstat v nějaký diletantský rovině, ve který MANIAC z mýho pohledu 

bohužel zůstal. Já ho mám rád…, ale on zůstal tím dítětem.“ [VLADIMÍR 518; 

rozhovory Overstreet]. – což je jedna z argumentací, která zapříčinila rozpad jejich 

crew. 

Důležitost vrstevnických skupin v průběhu dospívání sílí a v současnosti jí 

pozorujeme ve všech společnostech. Děti tráví stále více času ve formálních 

skupinách výchovných zařízení nebo v neformálním prostředí, například v partě 

kamarádu na sídlišti. Vrstevnické skupiny a tedy i subkultury mládeže vznikají 

nahodile na základě společných zájmů či vzájemných sympatií mezi mládeží. I 

zmiňovaná crew není výjimkou a vzniká často velmi spontánně a to například mezi 

lidmi, kteří se potkali ve škole a začali zjišťovat, že mají stejnou vášeň, nebo později 

v různých výtvarných kroužcích, kde se vzájemně poznávali. „Já ho (Vladimíra 518, 

pozn. LS) poznal a bylo jasný, že jsme si hned padli do oko…potom jsme se prostě 

sebrali a šli jsme malovat…“ [KEY; rozhovory Overstreet]. Zásadní roli pak ve 

vrstevnické skupině hraje přátelství, jehož důležitost je zdůrazňována ve většině 

sociologických výzkumech zabývajících se mládežnickými partami. Přátelství 

funguje jako zdroj opory během období dospívání a je neoddělitelnou součástí 

v životě adolescenta. Příslušnost k subkultuře (vrstevnické skupině, partě) pak ale 

nemusí odpovídat čistě míře funkčnosti či nefunkčnosti rodiny tak, jak o ní mluví 

Matoušek ve své knize. Obvykle platí, že čím méně funkční byla původní rodina, tím 

více je pak pro jedince důležitá parta přátel. [Matoušek, Kroftová 2003: 81 - 83] Toto 

tvrzení není zdaleka nejdůležitější odůvodněním vzniku subkultury writerů, jejími 
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členy totiž nejsou ve většině případů děti ze „špatných rodin“. „Já jsem sice 

z rozvrácený rodiny, ale i tak se o mě starali s láskou. Myslím, že graffiti si mě 

přitáhlo samo a ne že to byla nějaká moje reakce na to, jak jsem doma přehlíženej, 

nebo co.“ [OVERSTREET 2004: 1-3] Subkultura writerů nutně nesdružuje osoby 

s nízkým sociálním statusem a vzděláním. Například writer PASTA vystudoval 

střední školu s maturitou a nyní pracuje jako grafik v subkulturním časopise Bbarák. 

S kamarádem založil také firmu zabývající se oděvním designem. POINT je 

studentem Akademie výtvarného umění a MASKER je v dnešní době na studijní 

stáži v New Yorku.  

Jedním z hlavních důvodů proč se pak stát členem subkultury, vrstevnické 

skupiny apod. ať už delikventní nebo ne, je atraktivnost. V určitém věku je pro 

dospívajícího člověka atraktivní být členem nějaké skupiny. Každé členství v partě 

totiž nabízí nejrůznější alternativy „běžnému životu“ jako jsou například vzrušení 

z delikventní činnosti, o kterém jsem se již zmiňovala výše, respekt, úcta a podobně. 

Jedinci se dále naskytnou i další možnosti, které může využívat na základě 

příslušnosti k některé ze subkultur dnešní doby. Jedná se například o právo 

navštěvovat různé akce, klubovny, spolky či jiná „posvátná místa“, kde se členové 

pravidelně scházejí. [Munková 2004: 52] V případě writerské subkultury se tímto 

místem stalo zmiňované Muzeum. „No jo, tam chodil každej, ale musel patřit ke 

scéně, že jo. V pátek v osm na Muzeu...klasika.“ [VLADIMÍR 518; rozhovory 

Overstreet]. 

Ke každé subkultuře dále samozřejmě patří odpovídající chování, typy aktivit 

i styl oblékání, které jako první identifikují příslušnost jedince. To, jak se člověk 

chová, nám stejně jako jeho oblečení naznačí, zda se jedná o člena například 

skinheadů, rockerů či punkerů. Těmito zmíněnými prvky vyjadřuje člověk svou 

individualitu, [Munková 2004: 53-55] která se pak často stává objektem zájmů 

kulturního průmyslu a díky tomu ztrácí na své jedinečnosti. V souvislosti se 

subkulturou writerů nemůžeme o žádné image a lehce rozpoznatelném zevnějšku 

mluvit. Writeři se snaží být z pochopitelných důvodů co nejvíce nenápadní. Pokud 

by si totiž vytvořili nějaký jasný, lehce identifikovatelnou vzhled, jak je tomu u 
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jiných subkultur, byli by snadno rozpoznatelní pro policii. Jde o to, být zevnějškem 

co nejvíce nenápadný, neupozorňovat na sebe, ale projevovat se spíše na zdech a v 

co největší míře tvořit. „Image“  writerů je spíše ukryta ve stylu jejich tvorby. Časem 

se pozná, kdo tvoří tzv. srdcem a kdo ne, ten obvykle později přestane malovat. „Já 

jsem vzal graffiti natolik vážně, že se stalo mojí součástí. A to už tak asi zůstane do 

smrti.“ [VLADIMÍR518; rozhovory Overstreet].   

Graffiti vázané na subkulturu, tedy tzv. „subkulturní graffiti“, je 

charakteristické především svou tendencí integrovat do obrazu umělecké prvky – byť 

jsou názory některých writerů proti tomuto vměšování. Jsou to právě ale ony 

umělecké prvky, které subkulturní podobu pouliční tvorby odlišují od původní 

konktrakulturní povahy.  

Dalším důvodem proč mluvit o „subkulturním graffiti“ je existence crew – 

považující graffiti za prostředek sebevyjadřování a komunikace mezi dalšími crew, 

její fungování a hodnoty, které již nejsou v tak ….. opozici, jak tomu bylo u gangů, a 

spíše se podobají majoritní společnosti.  

Tyto prvky tak dokazují subkulturní rysy graffiti, které se již masově rozšířilo – není 

záležitostí pouze západních zemí, kde vzniklo, a pomalu se začleňuje do oficiálního 

umění, je využíváno kulturním průmyslem a začíná být považováno za dobře 

prodejný artefakt.   
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2. Globalizace graffiti a jeho vztah k masové kultuře 
 
 

Graffiti mělo a má své inspirační vřídlo v pop kultuře, která je vázáná na 

masovou společnost a masovou kulturu a s přibývajícím zájmem okolí se stává i 

objektem trhu, který v něm spatřuje obchodní potenciál a začne graffiti a jeho 

subkulturu poznenáhlu komercionalizovat. Komplementaritu a spojitost masové 

společnosti a masové kultury vyjadřuje Hannah Arendtová slovy: „Zdá se, že 

masová společnost i masová kultura jsou navzájem propojené jevy; jejich 

společným jmenovatelem není masa, nýbrž společnost, do níž  byla masa 

včleněna.“ [Arendtová in Petrusek 2006: 175] Arendtové se zabývá otázkou, jaký 

je rozdíl a vztah mezi „společností“ a „masovou společností“. Zatímco 

„společnost“ svou kulturu „…chtěla, že sice hodnotila a znehodnocovala kulturní 

věci a zneužívala je pro své vlastní sobecké cíle, ale `nespotřebovávala` je.“ 

Masová společnost pak: „…kulturu nechce, chce zábavu, a zboží zábavním 

průmyslem nabízené touto společností spotřebovává jako konzumní zboží.“ 

[Arendtová in Petrusek 2006: 175] Požadavku zábavy jako definičního znaku 

konzumní společnosti si všímá i Neil Postman, který varuje před devalvačním 

účinkem zábavy, která přímo či nepřímo ovlivňuje mnoho polí lidské činnosti a 

která se stává nejen prostřednictvím hlavního činitele – televize, podmínkou a 

vlastností „věku zábavy“. Postman konstatuje, že: „Problém nespočívá v tom, že 

televize nabízí zábavná témata, nýbrž že jakékoli téma převádí na zábavu, což je 

úplně jiná otázka.“ [Postman 1999: 95] Televize upřednostňuje jako komunikační 

prostředek obraz, kterým pak kolonizuje společnost. Tento obraz v sobě obsahuje 

požadavek zábavy a graffiti tvorba, v jejímž centru stojí také obraz jako cíl a 

prostředek vzájemné komunikace mezi členy subkultury a také jejich okolím (byť 

zůstává otázkou, zda spíš subkultury nevedou své vlastní monology slyšitelné jen 

pro zasvěcené), je stejně jako televize nekonečnou plejádou střídajících se a 

pomíjivých obrazů a u mnohých tvůrců je jejich motivem hlavně zábava, adrenalin 

a jistá závislost na obrazu – graffiti.  V roce 1970 Alvin Toffler předjímá, že 
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technologický vývoj rozpínající dobu volného času z ní učiní hlavní faktor pro 

vznik odlišností mezi lidmi. „Ve spojených státech čas věnovaný práci jen od 

počátku století klesl téměř o třetinu. To představuje významný posun ve využívání 

času a energie společnosti. A jak se bude doba věnovaná práci dále zkracovat, 

vstoupíme do éry nebývalé specializace zábavy, která bude z větší části založena 

na nejmodernější technologii.“ [Toffler 1992: 142] Kolem forem zábavy a trávení 

volného času se pak budou sdružovat všemožné subkultury, které budou 

společnost stále více diferencovat. Dlužno říci, že tento stav do jisté míry již nastal 

a stále jako proces diferenciace životních stylů, zejména na základě věkového 

kritéria, probíhá. Masová společnost a masová kultura, které spojuje zábava jako 

požadavek, je tak členěna na jednotlivé subkultury a není zcela unifikovaným 

útvarem, jelikož nerozmanitost životních stylů masové společnosti je jednou 

z největších obav tržního kapitalismu, jenž můžeme označit za důležitý činitel 

onoho včlenění masy do společnosti. 

New York se stal díky TAKImu, FLINTovi a dalším writerům, a nejen 

nim, kolébkou graffiti, odkud se šířilo ohromnou rychlostí do jiných měst, států a 

kontinentů, kde podléhalo vlastním trendům. Graffiti přivezli ze svých cest po 

USA turisté. Velkou inspirací se poté pro nové tvůrce graffiti stal film Style Wars. 

Graffiti přestalo být pouhým trendem a vzrůstal zájem o jeho problematiku. 

Styl graffiti se liší podle států, regionů či měst, ve kterých tvorba vzniká a 

obměňuje se také v časových vlnách. „Někde jsou písmena hranatější, jinde 

kulatější, jednou piece představuje komplikovaný spletence takřka 

nedešifrovatelných tvarů, podruhé je minimalisticky strohý.“ [Magida 2007: 4]  

Německé graffiti je v současnosti považováno za nejlepší v Evropě. Hodně 

k tomu přispěla samozřejmě i „populární“ Berlínská zeď, která ve své době zažila 

i několik graffiti soutěží. Po spojení SRN a NDR se graffiti rychle šířilo i do 

bývalých zemí NDR a dál.  

 Snad každá subkultura má své hrdiny, kteří pak podle Orrina Klappa 

napomáhají „krystalizaci sociálního typu“. Funkcí těchto hrdinů, jakožto předloh 

lidských identit a jejich životních stylů – „…je vytvářet viditelné typy, díky nimž 
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jsou potom viditelné nové životní styly a nový vkus.“ [Klapp in Toffler 1992: 151] 

Typickým příkladem hrdiny v subkultuře pouliční tvorby je zmiňovaný TAKI se 

svým legendárním tagem a tudíž prvním zviditelněním graffiti, dále Jean Micheal 

Basquiat, jeden z dodnes nejznámějších a nejuznávanějších umělců, který 

spojil graffiti s malbou. I graffiti a jeho subkultury, které původně vznikly na 

společenské periferii jaksi spontánně, se stávají předmětem výroby životního 

stylu. Nezanedbatelnou úlohu v tomto procesu přechodu ze spíše okrajové 

subkultury na  masově rozšířené a globalizované společenství plní „kulturní 

průmysl“, kterým Frankfurtská škola označovala „…proces industrializace kultury 

a komerční imperativy masové produkce a spotřeby, které ji určovaly.“ Kulturní 

artefakty pak vykazují v rámci industriální organizace stejné rysy jako jiné 

produkty masové výroby: komodifikaci, standardizaci a zmasovění. [Harrington 

2006: 224] Nejen prostřednictvím hudby – konkrétně hip hopu -  se graffiti 

globalizuje a stává se součástí životního stylu lidí, kteří s jeho samotnou tvorbou 

nemají nic společného. Zázemí komercionalizované subkultury jim totiž nenabízí 

jen přibližnou „osnovu“ osobní identity, ale subkultury obecně, vyráběné na „trhu 

identit“ nabízejí „…způsob uspořádání všech produktů a myšlenek, ne jen jedinou 

komoditu, ale celý styl, soubor směrnic, které člověku pomáhají omezovat rostoucí 

komplikovanost výběru do zvládnutelných proporcí.“ [Toffler 1992: 153] 

 Integraci graffiti mezi masovou kulturu a její masové rozšíření dokazuje i 

zájem ze strany korporací a firem, které jej začaly využívat ke své vlastní 

propagaci a v reklamě. Tím de facto dochází k jeho integraci mezi dominantní 

kulturu a to i v případě graffiti jako uznaného umění vystavovaného v galeriích.  

Avšak pro mnohé writery je graffiti v komerci a reklamě považováno za zradu 

původního ideálu. Writer, který se zaprodá této formě použití své tvorby, bývá 

mnohdy opovrhován a zatracován. Například pepsi cola, která dlouhá léta 

využivála malby na zdech ke své propagaci, se v poslední době uchýlila i k využití 

graffiti, aby tímto způsobem oslovila hlavně mladý segment konzumentů. [Russell 

2007: 30] 



Bakalářská práce                                                          Fenomén moderního graffiti 
                                                                                             - cesta z periferie do centra 

 31 

 Byly to hlavně korporace a firmy, které umě využily potenciál městského 

umění v podobě graffiti – to, co bylo původně autentickým projevem pouličních 

umělců a undergroundem se stává samo o sobě značkou a vstupuje i do světa 

galerií a umění. Graffiti, které bývá mladou generací považováno za výraz 

určitého implicitního vzdoru s puncem rebélie a revolty, pak úslužně prospívá 

obchodním kruhům, které dokázaly tuto značku mladistvé revolty zpeněžit a 

učinili z ní globální bussines. Pozoruhodné na tom je, že tak učinili a činí, aniž by 

tuto mladistvou revoltu, skrývající se za graffiti, v očích jeho konzumentů (tedy 

především mladé generace) devalvovali. V tomto bodě graffiti subkultura netvoří 

vyjímku spolu s dalšími subkulturami, jež v průběhu 20. století potkal obdobný 

osud.  
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3. Graffiti a street art jako umění 
 

Výrok Marcela Duchampa „…umění může být dobré, špatné nebo 

indiferentní, ale my mu musíme říkat umění, ať už s jakýmkoliv přívlastkem. Špatné 

umění je pořád umění, stejně jako špatný pocit vždycky zůstane pocitem.“, nás 

odkazuje hlavně k současnému modernímu umění a k rozvolněnému hodnocení toho, 

co je umění. Soudobé konceptuální umění je příkladem tohoto rozostření kontur 

definic umění a uměleckého. I Graffiti tvorbu tedy lze tímto soudobým prizmatem 

označit za umění svého druhu, jak to ostatně dokazuje i jeho přenesení z ulice do 

galerií či na samotné plátno, čehož docílil již zmíněný Jean Michel Basquiat, který ve 

své pozdější tvorbě kombinoval techniku graffiti a malby.  Princip moderního umění, 

kdy je za umění označeno takřka vše, co lze vystavit v galeriích, Duchamp ještě 

radikalizuje: „Základním výtvarným činem – či principem-, vedoucím ke vzniku 

koláže je vytržení části reality z jejího původního okolí a její přenesení do výtvarného 

rámce – do obrazové plochy.“  Tento akt pak Duchamp redukuje na jeho podstatu: 

„…vytržení předmětu z původních souvislostí, které definují jeho funkci a potřebnost, 

a jeho přenesení do souvislostí nových, které jeho dosavadní konotaci činí 

nepodstatnou.“ [Liška, Zeiller 2000: 6] Bertold Brecht tento akt později nazývá 

„zcizení“, které „…obyčejný předmět denní potřeby nebo všední situaci staví do 

nového světla a upozorňuje na nové – formální, materiálové – kvality, které se 

mohou stát i nositelkami nové významové náplně.“ [Brecht in Liška, Zeiller 2000: 6] 

Pro „vytvoření“ uměleckého díla, již není ani třeba jeho fyzický přesun do galerie a 

jak konstatuje Duchamp: „Přesune-li umělec reálný čin lokálního přemístění do 

myšlenkové sféry fantazie, je možné prohlásit jakýkoliv předmět za umělecké dílo i na 

jeho původním místě, aniž by předmět změnil svou pozici.“ [Liška, Zeiller 2000: 7] U 

samotných writerů neexistuje jasný konsensus v otázce, zda je graffiti uměním či 

nikoliv. Považuje-li se writer za umělce, pak přesouvá „…reálný čin lokálního 

přemístění do myšlenkové sféry fantazie…“ a činí ze svého graffiti umění. Takové 

pojetí definice umění je notně subjektivistické, ale pro moderní umění snad typické. 

De facto zde záleží na vůli samotného writera, zda přiznává svému dílu ambice 
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uměleckého díla či nikoli. Například na české graffiti scéně je otázka, zda je graffiti 

uměním či nikoli v některých případech považována za nelibou, jakoby samotným 

writerům na této skutečnosti vůbec nezáleželo, což patrně souvisí s jejich určitou 

„rebelskou“ stylizací a nezájmem povýšit své dílo na moderní formu umění. Mnoho 

writerů na tyto otázky nejen novinářům, ale i vzájemně mezi sebou, již vůbec 

neodpovídá a třeba v posledním rozhovoru pro časopis Reflex VLADIMÍR 518, 

který odmítá spojovat svou tvorbu s uměním odpověděl, že už jej uráží dokola 

odpovídat na tuto otázku. Rozlišnou názorovost, zda se má  na graffiti nahlížet jako 

na umění, nebo je tomu opačně, nalézáme i mezi writery. Přou se, jestli graffiti má 

poselství a pokud ne, jestli by ho mělo vůbec mít a komu by bylo určeno. Celá 

subkultura se neshodne ani na tom, zda piecům dávat takové prvky, na základě 

kterých potom celé dílo sklouzává k umění a do pozadí jde jméno, nebo na to vůbec 

nebrat ohled.  

Pravdou je, že tvorba sprejerů v jejím původním principu, je pro laické okolí 

téměř absolutně nečitelná. Málokdo umí přečíst, co se skrývá za všudypřítomnými 

„klikyháky“ a veřejnost v ní tedy nevidí žádný smysl a snad jí díky tomu ani 

nerozumí, což vede k výhradně k neutrálnímu až negativnímu postoji. Toto tvrzení je 

nesporné, to samé se nedá ale říct o postojích druhé strany. 

Tvrdým zastáncem zakomponování různých prvků, jenž překračují graffiti 

v jeho původním smyslu, je již zmiňovaný MASKER. Ten přiznává, že jeho poslední 

výtvory ve městě mohou mít pro lidi  nějaké poselství. „Je to daný jenom tím, že tam 

používám věci jako v normálním umění, což jsou kreslený věci, teda něco, co lidi 

můžou přečíst.“ [MASKER; rozhovory Overstreet] MASKER je ale snad jediný, 

který se tohoto stanoviska zastává. Zbylá česká elitní skupina okolo graffiti tvorby je 

opačného názoru, nebo nemá na věc úplně ujasněný názor a je spíše váhavá. Podle 

POISE či BLEZE nemá mít graffiti jakoukoliv hlubší zprávu určenou společnosti. 

Může sice obsahovat prvky umění, jakési vnořené obrázky mezi písmena, ale není 

potřeba tím někomu cokoliv sdělovat. „Ty moje věci nejsou určený většině, jako 

normálnímu divákovi. Myslím, že to ani nemůže bejt. Člověk na to může určitě různě 

reagovat, obzvlášť když tam jsou obrázky a další zprávy nebo odkazy, ale stejně 
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v tom nedočte to, co do toho autor vkládá, není možný to úplně dočíst. Takže ty věci 

jsou určený jenom pro elitní skupinu…“ [BLEZE in Vladimír 518, Škapa, Kříbek 

2006: 97] 

I přesto je současná scéna, a to nejen v Praze, více orientována na uměleckou 

stránku, ale bez úmyslu zasáhnout jí veřejnost.  

Na druhou stranu si jsou všichni vědomi, že městem proudí davy lidí, které se 

několikrát za den setkají s jejich tvorbou. Snad díky tomuto uvědomění se snaží 

například PHOE tvořit tak, aby to alespoň z části korespondovalo s prostředím a snad 

se všeobecným vkusem, jak to sám nazval. Podle něj existují určité formy, které jsou 

dané univerzálně všem lidem, a těm podlého i jeho tvorba. Dodnes se spíše v kruzích 

graffiti diskutuje jen o tom, kdo jak maluje, kdo použil jaký styl, kam co dal nebo 

nedal. PHOE nechápe smysl graffiti ve spojení s obrazy, galeriemi, muzei, plátnem a 

podobně. PHOE začíná spojovat graffiti s architekturou. Nebyl sice prvním writerem, 

který se architekturou zabývá, například BLOET jí studuje na pražské vysoké škole, 

ale podle názorů writerské subkultury byl a je doposud prvním průkopníkem, který 

ve svém typu tvorby spatřuje hlubší spojení mezi architekturou města a formou 

graffiti. Usiluje tak o kontextualitu mezi původní architekturou daného prostoru a 

jeho dílem. Co se tedy týče vztahu graffiti a uměním, jedná se zde o individuální 

přístup autorů. Shoda tedy existuje v tom, že ke shodě nelze dospět.  

  Z graffiti tvorby se dále vyčleňuje další umělecký proud v podobě street 

artu, jelikož některým autorům již nedostačuje a přestává vyhovovat dvojrozměrné 

„plátno“ v podobě zdi (byť je v graffit hojně využívána i 3D technika) a začínají 

tudíž do své tvorby více komponovat ulice, čtvrtě a okolní prostředí s větším 

důrazem na kontext díla a samotného prostoru jeho umístění. Vzniká tak nová 

koncepce pouličního umění, kdy ulice už není plátnem, ale prostorem volajícím po 

využití. Street art je jednoduše přeložitelné sousloví, jehož materializace  

v prostoru však nabývá bezpočtu rozmanitých podob.  

Pod tímto fenoménem si představme veškerou moderní pouliční tvorbu 

spojenou čistě s městských prostředím, které nutně potřebuje ke své existenci. Do 

této tvorby, jako její nejmladší součást a projev patří i graffiti, ale není s ním až 
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tak spojován. Graffiti je bráno jako samostatná disciplína, z níž se vyčlenil street 

art jako další disciplína umění ulice. Mluvíme-li tedy v dnešní době o street artu, 

máme na mysli zejména podomácku vyrobené nálepky a plakáty všemožného 

znění i beztextového projevu v podobě log a kreseb. Dále se jedná o šablonové 

výtvory, které jsou často charakteristické svým detailním zpracováním a snahou 

využít kontextu ulice v konceptu díla – například reliéf v podobě mladé dívky, až 

nápadně přesně vystříkaný na zeď vedle telefonní budky dává dohromady obraz, 

koláž složenou z ulice a umění.  

 V současné podobě už ani steet artu nestačilo strohé projevování se na zeď, 

chtělo jít dál. V ulicích měst se tak objevují plnohodnotné trojrozměrné sochy 

přilepené k fasádám domů. Mnoho lidí tuto tvorbu ani nepostřehne, trénované oko 

ale ví, kam se zahledět, chce-li street art spatřit.  

 Street art má stejně jako graffti svou historii, generace, elity a pořádají se i 

jeho vernisáže. Jedná se o vizuální zobrazení ne již jména, jak tomu je u graffiti -  

street art je charakteristický právě takovým vyobrazením, které nutně 

nereprezentuje identitu. 

V Praze se například před nějakou dobou objevily vyřezané panenky 

MASKERA a na domovních římsách dodnes zaznamenáváme sádrové dráčky 

POINTa (neboli SPLESH a CAKES), který je v současnosti největším guru 

v street artu. Svou vizi dovedl až ke světelným instalacím a gigantickým sousoším 

stojícím jednu dobu na Náměstí Jana Palacha. Street art je další formou pouliční 

seberealizace, která chce více pracovat s prostředím a prostorem, narozdíl  od 

graffiti tvorby, kde není tento požadavek natolik markantní.  

V 80. letech se tvůrcům graffiti otvírají brány muzeí i galerií. Stalo se tak 

možná v důsledku kritiky velkých vyprávění, včetně toho o umění, možná šlo o 

obraty v politice identit, zaměřené na prosazování práv marginalizovaných skupin 

vyprávět také své příběhy. Jisté ale je, že při vstupu graffiti do galerií a při tázání se, 

zda je graffiti uměním, jsou důležitými osobnostmi již výše zmiňovaní Keith Haring 

a Jean Michel Basquiat. 
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Keith zajistil graffiti obrovskou popularitu nejen v New Yorku, ale za writera 

se patrně považovat nedá. Haringa vedl ji k umění jeho otec, který kreslil komiksy. 

Sám se pak po vystudování Vysoké umělecké školy v New Yorku rozhodl 

komunikovat s okolím skrze malby v metru. Díky této formě kontaktu a projevu je 

spojován s graffiti a v jeho duchu vytváří své další malby. Mimo jiné jej proslavila 

obrovská malba na zdi u newyorské dálnice s protidrogovou tématikou. Dílo bylo 

sice označeno za vandalismu a Keith musel zaplatit pokut, ale zajistilo mu doslova 

nesmrtelnou popularitu. Po medializování této kauzy se graffiti začíná používat 

v newyorských kampaních radnice apod., což je jeden z dalších důkazů jeho 

integrace do mainstreamové kultury – v tomto případě prostřednictvím oficiálních 

státních struktur.  (zdroj) 

Druhým, neméně významným člověkem, jenž se zasloužil o spojení slov 

graffiti a umění byl legendární Jean Michel Basquiat. Syn Karibských přistěhovalců, 

narozen roku 1960 v New Yorku, se již jako mladý projevoval svým zájmem a 

talentem ve výtvarnictví a hudbě. Se svou kapelou ale neprorazil tak, jako se svými 

obrazy. Basquiat začínal pouliční tvorbou - na zdi newyorských domů psal své 

graffiti pod pseudonymem SAMO. Začínal tedy jako writer a stejně jako Haring 

přenesl techniku této tvorby na své obrazy, ve kterých kombinoval později malbu 

štětcem a sprejem. Jeho díla jsou lehce rozpoznatelná svou naivitou a jistou 

infantilitou. Ve dvaceti letech jej objevil uznávaný kritik umění a Basquiat se stal 

prvním celosvětově uznávaným malířem černé pleti. Jeho kariéra měla však stejně 

rychlý pád jako vzestup. Při pokusech o prosazení jeho kapely v oblasti popu, u něj 

vznikla závislost na drogách a v roce 1988 umírá na předávkování. Jeho dílo se ale 

těší značné popularitě a jeho životní příběh inspiroval amerického režiséra Juliana 

Schnabela k filmu Basquiat, v němž zachycuje tento vzestup a pád mladého umělce. 

(zdroj) 

Nejspíše díky těmto dvou umělcům se v USA začaly vytvářet organizace 

hledající mladé pouliční umělce a talenty z řad sprejerů, kterým potom vytvářely 

lepší podmínky a zázemí k jejich umělecké tvorbě. Jednou z institucí je i United 

Graffiti Artists založena v roce 1972. UGA jedná například s městem a snaží se dát 
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šanci mladým tvůrcům k legalizaci jejich děl a výstavám. Vůbec první galerií, která 

uspořádala výstavu v té době příliš neuznávaného umění, byla Fun Gallery v East 

Village. Její majitelka zde uspořádala něco, co doposud nikdo neviděl. Před zraky 

novinářů, kritiků i široké veřejnosti si pozvala sedm uznávaných writerů, aby na 

místě vytvořili graffiti o velikosti šesti metrů. Tato akce se ujala a zdálo se, že se z ní 

stane jistá tradice, ovšem se zaniknutím galerie v ní nikdo nepokračoval.  

Graffiti je natolik spjaté s prostředím ulice, že je poměrně komplikované jej 

přesunout  do galerie v jiné podobně než ve fotografiích. Graffiti nastříkané na 

malířské plátno si může udržet estetickou hodnotu, ale ztrácí svůj původní smysl. 

Snad i z toho důvodu se nejen české galerie, s výjimkou spíše klubových prostorů, 

graffiti tvorbě vyhýbají. Graffiti výstavy a expozice jsou také pořádány, leč se jedná 

téměř bezvýhradně o fotografie takovýchto děl. Vystavují-li se skutečně reálné 

výtvory, jsou jimi spíše produkty street artu, tedy světelné instalace, sošky a nálepky 

apod. Příkladem může být nedávná výstava POINTa v Národní galerii.  Dalším 

důvodem, proč se graffiti tvorba nechce usídlit a více etablovat v galeriích je 

skutečnost, že přenesením do uměleckých institucí a prostor by přišlo o jednu ze 

svých nejdůležitějších charakteristik, totiž o prvek ilegální pouliční tvorby, který je 

lákavý hlavně pro mladou tvořící generaci. Již jsem zmínila, že je graffiti tvorba 

kontextuálně vázána na urbánní prostředí a prostor, v němž se stává organickou 

součástí obrazů města a v tomto bodě vyvstává problematika jeho technické 

reprodukovatelnosti. Pro graffiti tvorbu – umělecké dílo je zásadní jeho „zde a nyní“, 

které Walter Benjamin, považuje za určující pro klasická umělecká díla v době jejich 

technické nereprodukovatelnosti, tedy přibližně v období před rokem 1900. „Zde a 

nyní“ uměleckého díla je „…jeho neopakovatelná existence na místě, na němž se 

nalézá ... „zde a nyní“ originálu vytváří pojem jeho pravosti.“ [Benjamin 1979: 19]   

Technická reprodukovatelnost uměleckého díla mu pak zcizuje to, co Benjamin 

označuje za auru uměleckého díla. „Podmínky, do nichž lze přenášet výtvor 

technické reprodukce uměleckého díla, se ostatně nemusí dotknout jeho obsahu – 

znehodnocují pouze časově prostorovou jedinečnost.“ [Tamtéž: 20] Graffiti tvorba 

ve své autentické podobě na daném místě si tuto prostorovou jedinečnost do jisté 
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míry zachovává, hlavně díky technické nepřenositelnosti na jiné místo 

(odmyslíme-li fotografickou reprodukovatelnost). Graffiti neztrácí své jádro, 

jakousi pravost díla, kterou Benjamin zejména u uměleckého díla považuje za 

nejzranitelnější.  „Pravost nějaké věci je souhrn všeho, co si sebou od vzniku nese, 

od trvání hmotného až po historické svědectví.“ [Tamtéž: 20] V případě graffiti 

jakožto uměleckého díla, je toto historické svědectví problematické díky 

pomíjivosti a dynamice graffiti, které někdy vydrží na daném místě jen krátké 

období. I tato skutečnost ztěžuje možnost technické reprodukovatelnosti graffiti. 

Pochod ztráty aury uměleckého díla ve věku jeho technické reprodukovatelnosti, 

dle Benjamina „…významem přesahuje oblast umění…reprodukční technika 

vyvazuje reprodukované dílo z dosahu tradice. Tím, že reprodukci zmnožuje, klade 

namísto neopakovatelného výskytu toho díla výskyt masový.“ [Tamtéž: 20] 

Technická reprodukovatelnost zajistila i globalizaci a zmasovění subkultury 

graffiti, avšak i přesto si autentická tvorba graffiti v ulicích velkoměst zachovává 

alespoň část ze své aury.   

 Graffiti se během svého vývoje a přesunem „do centra“ bezpochyby stalo 

moderním uměním, byť se nám nemusí líbit. O jeho integraci do oficiální výtvarné 

scény vypovídají i stále se zvyšující počet graffiti výstav, exhibicí či street art-

ových instalací. I přesto tento nárůst expozic si však  graffiti zachovává svou auru, 

tak jak ji popsal Walter Benjamin, neboť reprodukovat graffiti úzce spjaté 

s městským prostředím je vyjímaje fotografíí těžce realizovatelné.  
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Závěr 

 

 Fenomén moderního graffiti existuje již přes 40 let a ve své historii 

nabýval mnohých podob jako součást života a projevu rozdílných sociálních 

aktérů. Zatímco v počátcích byl výrazem kontrakulturních hodnot gangů, zejména 

v USA, a sloužil jako hlas marginalizovaných žijících v  městských enklávách, 

později vněm našla výraz své identity svébytná subkultura s vlastním kulturním 

zázemím.  Působením kulturního průmyslu se později graffiti globalizuje a získává 

masový charakter přispívající k jeho stále větší komercionalizaci.  Graffiti se 

z původního prostředí městských enkláv, specifických kriminalitou a jinými 

patologickými jevy života gangů integruje i mezi moderní umění, byť je svým 

způsobem jako umělecké dílo vázané na  takové urbánní prostředí, které je jen 

stěží přenositelné do galerií. Z pohledu několika sociologických koncepcí jsem 

zachytila část historie moderního graffiti a ukázala, že hodnotové orientace aktérů 

mají k hodnotám dominantní kultury nejednoznačný vztah. Z původně opozičního 

projevu gangů se graffiti stává tržní komoditou, která nabízí jasný životní styl 

žádaný mládeží nejen v euroatlantickém prostoru.  
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Přílohy 
 
Příloha č. 1: Kontrakulturní graffiti 
 

 
Graffiti z Los Angeles, které bylo vytvořeno jako odpověď na nespravedlivý verdikt  
u čtyř policejních příslušníků, kteří nebyli obviněni za napadení motorkáře  
jménem Rodney King. (1992) 
 

 
Graffiti hispánského gangu z Los Angeles sloužící ke značení svého teritoria. (1996) 
 

 
Graffiti afroamerického gangu Pirus z Kalifornie. (1995) 
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Příloha č. 2: Subkulturní graffiti 
 

 
writer Maniac, Ostrava. (1994) 
 

 
writer Pois, Praha. (1996) 
 

 
writer Scarf, Praha. (1996) 
 

      
Street art Pointa, Praha. (2003)                         Street art Pointa, Praha. (2004) 
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Příloha č. 3: Komerční graffiti 
 

 
Graffti sloužící jako reklama na výrobky firmy SONY. 
 

 
Graffiti sloužící jako reklama na automobil Dodge-Magnum. (2004) 
 
 


