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Domácí bibliografii prad o graffiti nedávno rozšířila kniha Martiny 
Overstreet In Graffiti We Trust (Mladá fronta l Praha 2006), první sa1110-

statný český titu] na dané tén1a. J když podává imponující sun1U materi

álu k poznání tohoto projeV'll, nepřekračuje OlnezenÍ dosavadních spo-
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'ty(!vkll časopisL'ckÝ'--~L lH_:~)lid;; ~,,--: ~VlJj přcebnět subtilněji defino

vat, dobrat se jeho podstaty výtvarnél sociologické, kulturní. Martin 

Levý pojal svou diplOlnovou práci jako teoretickou analýzu graffiti jako 

sociokulturního jevu. Konstatujme hned v úvodu posudku, že je u nás 

prvnt kdo se takového úkolu podjal, a že t0111utO obtížnélnu úkolu plně 
dostál. 

Dobře PTomyšlená strategie přístupu k télnatu přinesla trojdílnou 

kOlnpozici práce. První část vychází z pojetí graffiti jako projevu velko-

111ěstského prostředí. Ideálním klíčem se zde stal koncept zjevného (ob

jektivního) lněsta a města fragmentárního (nlěsta rozděleného podle 
vnÍInání různých subkultur) a koncept graffiti jako vytváření osobní 
mapy jedince nebo skupiny jedinců. Vznik současného velkOlněstského 

prostředí diplo111at velmi poučeně exponuje jako výsledek celého vývoje 
města v lidských dějinách. Z mimořádně invenční analýzy si osobně cc

ní111 předevšÍln ČIsté práce s etymologickým materiálem a nového vyu
žití nepříliš frekventované shldie Otto Wagnera Velkoměsto z roku 1911 

v českém překladu o dva roky mladším. Druhá kapitola této části nese 

titul naopak často citované (ale málokdy skutečně čtené) stati Adolfa Lo

ose Ornament a zločin. Ideálně autor do své analýzy zavádí Augého dí
chotomii místa a ne-místa, která se v dalšÍln textu plodně propoji 

s Foucaultovou utopií a heterotopií. Brilantní analýza zde přesvědčivě od

krývá při činy a souvislosti vymizení podsbb1ého hori7:ontu "/ vizuální 
stránky městského prostředí. Pojelu ornamentu zastupuje v analýze 

z měst vypuzený dionýský pól, pól emocionality. 



Druhá část studie rvb rbna I ,evého situuje graffiti na úzeľnÍ pozd,H' 

lTIodernÍho u111ění. Teprve zde, kornpozičně vehni účinně, stanoví za-
kladní výlněr graffiti, rekonstruuje jeho vznik a vývoj a provádí základní 
typologii. Netřeba dodávat, že to činí s příkladnou akribií. Umělecký 
kontext je velnli úsporně a zárovel'l plasticky vyložen s využitím trojice 
klíčových postav (Jackson Pollock, Jean-rvlichel I3asquiat a Keith Haring). 

Záběr třetí části otevírá autor výkladeln archeologie graffiti. Dicho
tOlnii nlÍsto - ne-místo pak, jak už zlllíněno, doplňuje Foucaultovýnl kon
'-'L'ptenl jiných prostortJ. Podobně plodný teoretick)' tah představuje apli
kace teorie čistého a nečistého arnerické antropoložky Mary DougL.1SO\,I:' 
na vnÍ1nánÍ graffiti. Zde nachází diplo111ant i hlngující instrunlcnty pro 

uchopení estetického rOZlllčru graffiti v lnčstskón\ prosH·cdí. Průrnět de
viantního chov~nl do prostorové struktury dobře zprostředkuje 111Cl.i 

prostorovÝ'Dt a sociálnÍIn. Výklad vrcholí interpretací graffiti s pmnocÍ 

konceptu nevái.nélw diskursu Michclz1 Po!w.lult:> 

KolegalVlartin Levý předložil práci zcela nlimořádnou. Hluboká 

znalost předmětu se v tÚ spojuje s důkladnou interdisciplinární erudicí, 

která se ve všech zúčashlěných oborech pohybuje na aktuální úrovni po
znání, a s vysokou schopností tvorby odborného textu. Podaná teore
tická analýza graffiti jako sociokulturního projevu je dúkladně podlo
žená, vedená čistě a s nlinlořádnou invencí. V pozici redaktora či lektora 
odborného nakladatelství bych studií Martina Levého Graffili 1/ lil:,,!(}. 

Návrat emocionality do urbármího prostoru nev~íhal doporučit kl' kniž,nÍmu 
vydání. V tuto chvíli ji jako diplomovou práci plně doporučuji 
k obhajobě. 

V Praze 21. 5. 2006 PhDr. V1adiJuÍr Czunlalo, CSc. 


