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Úvod

Když jsem se před pár lety přestěhovala z malého města do Prahy, dostalo se mi velkého 

množství podnětů, u kterých mi trvalo různou dobu je zpracovat a zvyknout si na mě. Nápisy 

na zdech a malby v ulicích v mé mysli ale zanechaly nesmazatelnou stopu. Začala jsem se 

tedy o graffiti a street art více zajímat a rozhodla jsem se tomuto fenoménu věnovat i svou 

bakalářskou práci, kterou bych ráda zakončila studium na univerzitě.

Ve své práci se snažím poskytnout čtenáři dostatečné množství informací tak, aby byl 

schopen si vytvořit vlastní názor a postoj k tomuto druhu umění, které si za svou galerii 

vybralo ulici. Moje práce popisuje vznik graffiti, jeho vývoj a jeho přerod ve formu street 

artu. V závěru své práce se snažím zmapovat současný vývoj street artu a zároveň přidávám 

svou osobní úvahu, kam se může dále graffiti a street art posunout. Ambicí mé práce je 

dokázat, že nejde o bezcílné „čmárání“ po zdech ale o velice silné a neustále rostoucí 

umělecké vyjádření současné generace.

Během velice krátké doby – dvou desetiletí, se graffiti stává uměleckým fenoménem, který 

boří hranice měst a zákonů. Postupně si hledá a nalézá své místo v městské infrastruktuře 

a průmyslových zónách a dává podnět ke vzniku street artu, občas nazývanému jako post 

graffiti. Samotné graffiti by ovšem nemohlo vzniknout, pokud by se kolem něj nezformovala 

velice silná subkultura mladých lidí, kteří ho tvoří, a jejíž velice kontroverzní podstatou je

zanechávání podpisu ve veřejném prostoru. Navzdory tomu, že je graffiti ilegální „zábavou“ 

(nebo právě kvůli tomu) do dnešního dne láká stovky mladých lidí, pro které je respekt uvnitř 

subkultury důležitější než veřejný majetek a dodržování zákonů. Tvůrci graffiti nechápou 

své chování jako „špatné“, jsou fascinováni estetikou jednotlivých tagů, skic, nálepek

a graffiti je pro ně stejně uspokojivou formou jakéhosi vizuálního vyjádření, stejně jako byl 

pro Picassa štětec a plátno.

Tento pouliční styl umění si svou pozici ve společnosti získává relativně pomalu a s velkým 

rozruchem. Na jednu stranu tvoří nutné zlo, které je třeba náležitě postihovat, na stranu 

druhou se z něj stává fenomén, kterému stojí za to věnovat pozornost. Graffiti je dravé, 

atraktivní umění, které nelze přehlédnout. Graffiti i u nás (tedy v Česku) má doby svých 

pionýrských začátků dávno za sebou a to kromě jiného znamená, že i u nás má své mistry: 

precizní a formálně dokonalé autory, kteří svým suverénním projevem dokáží přesvědčit v

podstatě kohokoli včetně tradicionalistů a odborníků na výtvarné umění. Výhodou graffiti

a street artu je fakt, že si ze své podstaty samo vyhledává diváky. Navíc si stále udržuje auru 
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kontroverzní dráždivosti, která spolu s dalšími faktory přispívá k tomu, že má své příznivce 

ale i odpůrce mezi širokou veřejnosti.. 
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1. Graffiti

1.1 Terminologie

Etymologický původ slova graffiti pochází z italského slova graffito.1 Toto označení původně 

nosily tisíc let staré nástěnné malby, v současnosti je užíváno v souvislosti s umělecko-

sociálním hnutím, které vznikalo v New Yorku během 70. let minulého století. Během 

osmdesátých letech se pak toto označení rozšířilo do celého světa.

Všeobecná encyklopedie Universum definuje graffiti následovně: „Původní označení pro

nápisy anonymně vyryté do zdí domů (zachovány např. v Egyptě, v Pompejích), později 

souhrnné označení pro vesměs anonymní nápisy nebo kresby na obvykle veřejně přístupných 

místech. Graffiti jako spontánní, neakademické umělecké projevy začaly během 20. století 

vzbuzovat stále větší zájem. Jako původní jev protestních hnutí 60. a70. let se graffiti 

produkce živě rozvíjela, zejména v USA. Malby vyvedené ve sprejových technikách jako výraz 

sociální a politické nespokojenosti ovládly postupně urbánní prostor velkých měst (vagony 

newyorské podzemní dráhy jako mobilní umělecká díla, dříve také berlínská zeď). Někteří 

umělci, touto vlnou ovlivnění, pojali graffiti jako legitimní a komercionalizovanou formu 

umění (K. Haring). Graffiti mohou být také projevem vandalismu, zejména pokud se objevují 

v historické zástavbě.“2 Tato definice v sobě velmi dobře spojuje rozervanost a neukotvenost

tohoto druhu grafického vyjádření.

Graffiti se zakládá na jistém druhu estetiky, vychází z konkrétních znalostí a konkrétní 

kultury. Jak říká Jan Kaláb „Svět dospělých má strach z neznámého a nakonec je graffiti 

považováno za ošklivé, protože je nelegální. Estetika však nemá nic společného s právem. 

Tag je tag, ať už se nachází kdekoli.“3

Pojem graffiti v dnešním chápání je starší než pojem street art. V širším smyslu se jím běžně 

označují anonymní výtvarné projevy na zdech veřejných budov či na dopravních prostředcích. 

Jako graffiti označujeme pouze výtvory lidí, kteří sami sebe nazývají writeři4 a cítí se být 

pokračovateli výše zmíněného amerického hnutí a subkultury s ním související. Writeři tvoří 

                                               
1 OVERSTREET, M.: In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2008.  ISBN 80-204-1325-1, st. 7
2 Nové universum: Všeobecná encyklopedie A-Ž. 1. vyd. V Praze: Knižní klub, 2003, 1303 s. ISBN 
80-242-1069-X. st. 1075 
3

VOMÁČKOVÁ, Klára, ed., ČERMÁKOVÁ, Blanka, ed. a KALÁB, Jan. Jména: první festival street artu a graffiti v České republice: 26. 
srpen - 12. říjen 2008. Praha: Občanské sdružení Trafačka, 2008. 194 s. ISBN 978-80-254-3191-7, st.6
4 Viz. Slovníček pojmů kapitola 1.3 této bakalářské práce
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dílo, zanechávají po sobě stopu ve veřejném prostoru a dobrovolně se hlásí k subkultuře 

graffiti a tvoří v jejím kontextu.

1.2 Subkultura

Subkulturu můžeme chápat jako skupinu lidí s odlišným chováním a názory uvnitř širší 

kultury. Vědomě se hlásí k rozdílným životním hodnotám a stylu, jazyku, módě nebo 

umělecké tvorbě. Kultura obvykle obsahuje množství různých subkultur, které částečně 

přejímají její atributy, ale na druhou stranu se v mnoha dalších, a též jedna od druhé, 

radikálně liší. Některé subkultury nabyly časem síly společenského hnutí (hippies, punk, new 

age), aby se později vlastní tíhou rozpadly do různých, mnohdy obskurních frakcí, čili sub-

subkultur (nazi punk, red skins apod.).5

Jakákoli subkultura je konstitutivní součástí tzv. dominantní kultury, charakterizovaná svým

souborem specifických norem, hodnot, vzorů chování a životním stylem.6 Pojem subkultura 

má zpravidla postihovat určité zvláštnosti souboru kulturních prvků typických pro menší, 

vyhraněné skupiny v rámci jednoho národa, jednoho státního útvaru, případně širšího 

společenství. Tyto zvláštnosti odlišují danou skupinu a její kulturu od mainstreamové, 

většinové, kultury. 

S pojmem subkultura se úzce pojí pojem identity. 7 Graffiti je v tomto ohledu komunitou 

uzavřenou vůči svému okolí – komunikace writerů je určena pouze dovnitř této subkultury. 

Oproti tomu smysl street artu je komunikace s kolemjdoucími. Rozdíl mezi většinovou 

kulturou, graffiti a kulturou street artu je zejména v odlišeném vidění města. Writeři vidí ve

městě plochy pro svojí tvorbu, street artisté se snaží využívat systém města a nacházet v něm

detaily, na něž by mohli navázat ve své tvorbě.8

1.3 Slovníček slangových pojmů tvůrců graffiti 

Subkultura graffiti si vytváří vlastní jazyk plný slangových výrazů. Pro snazší orientaci v mé

práci představuji níže slovníček pojmů, které se v mé bakalářské práci vyskytují a jsou pro 

její pochopení zcela klíčové. 

                                               
5 SMOLÍK, J.: Subkulutry mládeže. Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing,2010. ISBN 978-80-247-2907-7, st. 30
6 Sociologický ústav (Akademie věd ČR), Velký sociologický slovník. II, PGŽ., Praha 1996, st. 1248
7 SMOLÍK, J.: Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing,2010. ISBN 978-80-247-2907-7, st. 31 
8 FOLDYNOVÁ, Adéla. Pouliční umění - teorie na ulici. Vyd. 1. Editor Filip Jakš. Praha: Interaktiv.cz, 2008, 28 s. ISBN 978-80-903904-4-
7, st. 10
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 Writer – autor graffiti 

 Crew – skupina writerů, kteří společně tvoří graffiti. Writeři chtějí zanechat svou 

stopu všude, kde to jde. Většinou se zdržují v tzv. crew, každá crew má svůj podpis 

a nějakým způsobem si značí své území.9 Crew je pro graffiti stěžejním pojmem. Byla 

odjakživa součástí graffiti scény, sama se ale distancuje od označení „gang.“ Být 

v crew znamená něco jako vstoupit do klubu nebo společnosti, která je typická 

obrovskou oddaností.10 Writeři v crew společně malují, navzájem píší jména těch, 

kteří v té době chybí ve skupině a většinou vystupují spíše nevraživě k okolním crew. 

Jejich hlavním záměrem je psát a dobře se bavit.11 Jak samotní writeři chápou crew 

nám přibližuje RICH „Lidi v crew maj odporovat, maj revoltovat a maj znovu něco 

nabejt, vytvořit základ nějakýho kmene. A to je pro mě graffiti, to je pro mě techno 

kultura, to je kultura squattingu, to je kultura punkový kapely, ve který lidi chtěj bejt 

pohromadě, protože lidi prostě chtěj bejt pohromadě, no. Ta crew vzniká, protože ji 

člověk sociálně potřebuje, aby na ní mohl plout a vodrážet všechno kolem. Když se 

dostane do nějakýho průšvihu, jak finančního, tak psychickýho, třeba se ženskou nebo 

tak.“12

 Piece – dílo vytvořené writerem. Výrazovým prostředkem je písmo a jeho specifická 

typologie.

 Tag – stylizovaný podpis tvůrce graffiti, který je zároveň klíčovým aspektem graffiti, 

který má veřejnost největší problémy přijmout.

Obr. č. 1: Tag

                                               
9 SMOLÍK, J.: Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2907-7, st. 31
10 OVERSTREET, M.: In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 80-204-1325-1, st. 9
11 LEWISOHN, C. . Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 48
12 OVERSTREET, M.: In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 80-204-1325-1, st. 10
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 Throw up - graffiti, které se skládá z výplně (filin), většinou jednobarevné, a obtahu 

(outline).13 Throw-upy se vyznačují tvarovou jednoduchostí a zřídka se používá více 

než dvě, tři barvy. Český writer PASTA ONER se o throw up technice vyjadřuje 

následovně: „Throw up je hlavně o vlivu Ameriky. Na rozdíl třeba od New Yorku, kde

jsou stovky writerů, který nikdy nedělali nic jinýho než throw-upy, to na český scéně 

moc nejelo. Já jsem jich ale udělal celkem dost. Throw – up je rychlá, plynula, stylová 

věc. Tvoje logo. Naučil jsem se to. Dodneška se za žádnej z nich nestydim.“14

Obr. č. 2: Throw up 

 Wholecar – graffiti vytvořené přes celý vagón vlaku včetně oken. 

Obr. č. 3: Wholecar vytvořený writerem, který si říká DONDI

 Wholetrain – graffiti vytvořené přes celou vlakovou soupravu 

Obr. č. 4: Wholetrain 

                                               
13 KLEIN, Radovan,:“ Kultúrna identita příslušníka subkultury graffiti“ (bakalářská diplomová práce), Pedagogická fakulta, 2005,. 
Vyhledáno 2013-03-07. Dostupné z: http://www.aerosolart.sk/clanky/diplomofka.htm
14 OVERSTREET, M.: In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 80-204-1325-1, st. 11



7

 Legál – plocha, která je writerům vyhrazena pro jejich tvorbu a malování na ní je 

považováno za legální

 Ilegál – nelegální tvorba v ulicích města na fasádách domů, v průchodech apod. 

 Toy – Uvnitř graffiti a street art subkultury kromě vzájemné inspirace nalezneme i

vzájemnou rivalitu. Znepřátelení autoři si mohou svá díla navzájem přepisovat. 

Nejznámější výraz, který slouží k zesměšnění znepřáteleného writera je právě „TOY“ 

Tento výraz lze vyložit jako „graffiti mimino“ – sprejer, který zatím nic neumí a měl 

by poslouchat zkušenější kolegy. 

Obr. č. 5: Nápis TOY
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2. Vznik a vývoj graffiti

Abychom mohli komplexněji pochopit graffiti v jeho dnešní podobě, je nutné znát podmínky, 

ve kterých v New Yorku vznikalo a také podmínky, které mu předcházely. 

Vlivem války ve Vietnamu (1955- 1975) vzniká v USA tzv. hnutí hippies, pacifistů, kteří 

proti již zmíněnému válečnému konfliktu brojili za pomoci lásky a míru. Stejně jako u graffiti 

jde o subkulturu, která se rozšířila za pomoci tehdejší mládeže. Cílem hnutí bylo zvyšovat 

odpor k válce a její ukončení stažením vojenských jednotek z Vietnamu. Hippies se ostře 

vymezují vůči konzumní společnosti, jsou pacifisté, preferují život v souladu s přírodou. 

Hnutí je propojeno s rockovou hudbou, je charakteristické vstřícným postojem k některým 

drogám, především marihuaně, LSD a houbám lysohlávkám. Filosofie hnutí má kořeny ve 

východních náboženských a mravních naukách, jako jsou buddhismus, zen či cesta tao. 

Klasičtí hippies jsou vegetariáni, mnoho z nich (převážně v Americe a západní Evropě), 

odešlo žít do komun, charakteristických společným majetkem, společnou výchovou dětí, často 

i volným výběrem a střídáním sexuálních partnerů. Hippies se oblékají do barevných 

(batikovaných) volných šatů, charakteristické jsou také korálky, čelenky, květinové vzory i 

výzdoba, barevné kulaté brýle „lenonky.“15

Obr. č. 6: příslušník hippies protestuje proti válce

                                               
15

SMOLÍK, J.: Subkulutry mládeže. Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing,2010. ISBN 978-80-247-2907-7, st. 114
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V polovině sedmdesátých let válka končí, spolu s válkou tedy mizí i společný nepřítel

a hippies jako již zformované masové hnutí asimilovalo. Velká část této subkultury se stává 

běžnou součástí většinové společnosti.

V druhé polovině sedmdesátých let je New York ve velké finanční krizi a americká 

ekonomika stagnuje. Sedmdesátá léta tak byla pro obyvatele New Yorku obzvláště těžkým 

obdobím plným úpadku, nepořádku a zoufalství. Radnice města se potýkala s finančními 

problémy, veřejné služby směřovaly ke kolapsu, narůstala kriminalita, násilí, objevuje se 

rasismus, přibývá bezdomovců, narkomanů a chudých lidí. Ghetta rostla, rozšiřovaly se 

chudinské čtvrti a kriminalitu zvyšovaly pouliční gangy. V centru měst se zvyšuje kriminalita, 

po Times Square korzují prostitutky, Central Parku bylo lepší se obloukem vyhnout, jelikož 

byl častým „místem činu“ znásilnění a krádeží. V roce 1977 došlo v New Yorku 

k 25hodinovému výpadku elektřiny v celém New Yorku, během této události velké množství 

hispánských i černošských čtvrtí zahájilo rabování směrem do centra města, okolo třiceti tisíc 

lidí bylo zadrženo a uvězněno. Následkem této události se New York dostal do ještě hlubší 

krize. 

Obr. č. 7: Rabování během výpadku elektřiny v r. 1977 

Tyto faktory vedly ke zvětšování rozdílů životní úrovně mezi vrstvou bohatých a chudých.16

Mládež v tehdejší době již nebojuje za mír a lásku, nicméně se sama snaží o přežití. Nejisté 

zítřky podněcují rasové boje a nenávist. Do města se místo růžové, květin a šťastných hippie 

dětí vkrádá bezmocnost a šeď. 

                                               
16 SMOLÍK, J.: Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing,2010. ISBN 978-80-247-2907-7, st. 31 
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2.1 Kolébka graffiti - New York

Z tohoto nepříznivého prostředí vzešel i writer, který je nejčastěji spojovaný s mírou 

konformací veřejnosti s problematikou graffiti známý pod přezdívkou TAKI 183.17 Při své 

práci poslíčka si při jedné ze svých pochůzek povšiml nápisu JULIO 204, nasprejovaného na 

roh domu. Nebylo tak obtížné pochopit, že číslo 204 odpovídá číslu ulice, kde se nacházel,

neváhal a hned následující den vyvedl na zeď nedalekého domu svou odpověď: „TAKI 183.“

18 a vytvořil tak svůj tag. Zřejmě nebyl prvním sprejerem, nicméně se podepisoval v ulicích 

s takovou vervou, že již nebylo dále možné tento specifický druh umění ignorovat.19

Obr. č. 8: TAKI 183

Jako první přišel s vysvětlením deník The New York Times dne 21. července 1971.20 List 

přinesl rozhovor s neznámým sprejerem, který se rázem stal celebritou a vzorem pro své

následovníky.

                                               
17 Životopis Taki 183, dostupné z http://taki183.net/#biography, vyhledáno 7.12.2012
18 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 70
19 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 70
20 THE NEW YORK TIMES: ProQuest Historical Newspapers The New York Times. [online]. [cit. 2013-06-26]. Dostupné z: 
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/arts/taki183.pdf
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Obr. č. 9: Titulní strana The New York Times

V této době zároveň newyorské školy vyprodukovaly veliké množství mladistvých, jejichž 

vyhlídky na získání placeného pracovního místa byly mizivé a tak následovníci TAKIHO 183 

vzali do rukou nejprve lihové fixy, posléze aerosolové spreje a po vzoru slavného writera 

začali psát po zdech i ve svém sousedství. Jejich hybnou silu shrnuje PASTA ONER „Když 

jsem se začal věnovat graffiti, tak první co je, že člověk začne hledat nějakej nickname pod 

kterým to graffiti vlastně bude dělat. Těžko můžete psát po zdech svoje příjmení. Jednak to 

dobře nevypadá a jednak to není uplně vhodný. Writer si vždycky vybírá podle skladby písmen 

a podle toho, jak mu to zní a jak se mu to hodí, nick name je vlastně součástí tý kultury, není 

to tak, že by byli writeři kteří píší svý vlastní občanský jméno. Prvotní impuls je ten, že to k tý 

kultuře prostě patří.“21 PASTA ONER tak upozorňuje, že skrze hledání specificky estetické 

grafické podoby svého jména (nickname) hledají i writeři sami sebe a své místo ve svém 

soukromém a zároveň veřejném světě. 

Prvními writery byli zejména černoši a Hispánci, pocházející ze "špatných čtvrtí" jako Bronx, 

Brooklyn, Harlem nebo Queens. Později se však graffiti rozšířilo i mezi mládež středních a

vyšších vrstev a dnes příslušnost k této subkultuře nevzniká na základě rasy nebo příslušnosti 

ke společenské vrstvě.22

"Děti z ghetta se snažily najít cestu, jak se kreativně vyjádřit ve společnosti, která jim říkala, 

že nemají talent a schopnosti. Writeři dokázali, že (lidé z ghetta) umí vytvořit něco krásného, 

                                               
21 PASTA ONER. Interview. In: Studio 6 ČT 1. TV, ČT 1, 4. 5. 2013, 09:44. Dostupný také z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/213411010120421/video/257368
22 Style Wars [film]. Režie Henry CHALFANT, Tony SILVER USA, Public Broadcasting Service (PBS), 1983
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na co jsou potřebné dovednosti a vůle, i když lidé ne vždy pochopí, o čem to je"23 Umělecký 

kritik Richard Goldstein k tomu poznamenává: „Vůbec nejdůležitější věcí, kterou na graffiti 

vnímám, není jeho destruktivita, ale naopak jeho celistvost. Je obdivuhodné, jak graffiti 

posílilo soudržnost dospívajících děti z nižší sociální vrstvy v záležitosti, která je na jednu 

stranu tak kladně přijímána a zároveň velice provinilá.“24

Thompson definuje čtyři aspekty, které byly základními kameny pro zformování graffiti jako 

uměleckého stylu: sociální vazby mezi writery, jejich oblíbená témata, stylistický vývoj 

a kritéria pro určování kvality tagů.25 Lewisohn zase upozorňuje, že žádnému jinému žánru 

od dob kubismu či surrealismu, se nepovedlo vybudovat si natolik výrazně odlišný vizuální 

jazyk vycházející z typografie.26 Toto tvrzení může vyznít téměř jako paradox, vezmeme-li 

v potaz, že na začátku hnutí graffiti v sedmdesátých a osmdesátých letech v New Yorku stáli

zejména lidé, kteří po stránce akademické, neměli s uměním nic společného. Šlo o naprosto 

odlišné vnímání estetiky každého writera, který původně nebral do ruky sprej, aby vytvořil 

umělecké dílo, nýbrž z důvodu potřeby vyjádřit své já, zvěčnit své jméno, byť skryté za 

přezdívku, ve městské infrastruktuře. Graffiti vzbuzuje různé ohlasy napříč celou společností. 

Je zde značný rozpor mezi městskou garniturou, zákonem a umělci, kteří cítí silnou potřebu se 

vyjádřit za pomoci spreje. Za tímto účelem ignoruje základní principy a vzory uměleckého 

vyjádření a boří konvence. V ulicích upadajícího New Yorku se postupně formuje nové 

umělecké hnutí. 

2.1 Vliv hip hopu

Dalším z důležitých faktorů, které přispěly k rozšíření graffiti, je stále oblíbenější kultura hip 

hopové muziky, tzv. rapu.27 Tento vzestup nešel ignorovat stejně jako fakt, že graffiti, které 

bylo na začátku osmdesátých let orientováno spíše na menší a uzavřenější publikum, se ve 

spojení s hip hopem stává fenoménem, který se brzy rozšířil po celém světě.28

                                               
23 KLEIN, Radovan,:“ Kultúrna identita příslušníka subkultury graffiti“ (bakalářská diplomová práce), Pedagogická fakulta, 2005,. 
Vyhledáno 2013-03-07. Dostupné z: http://www.aerosolart.sk/clanky/diplomofka.htm
24 MOUFERRANGE, A. Nicola  „Lightining Strikes(not once but twice): An interview with Graffiti Artists,“ Arts57, no.3 (November 
1982),st.88
25 THOMPSON, Margo. American graffiti. New York: Parkstone International, c2009, 255 p. Temporis collection. ISBN 978-1-84484-561-
3, st. 32
26 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 70
27 Style Wars [film]. Režie Henry CHALFANT, Tony SILVER USA, Public Broadcasting Service (PBS), 1983
28 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 12
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Hip hopová kultura vzniká v 70. letech 20. století mezi Afroameričany v americkém Bronxu 

a inspiruje poměrně velké množství mladých lidí. Spolu s hip hopem se dále rozvíjí i 

specifický styl tance, který doplňuje hudební mixy. Nový hudební styl tak mladé lidi 

podněcuje k vytváření pouličního akrobatického tance zvaného breakdance. V 70. letech je na 

výsluní tohoto tanečního stylu například crew New York City Breakers. Tento tanec je stejně 

tak jako hip hop nebo graffiti velice dynamickou formou vyjádření sama sebe. 

Obr. č. 9, 10: breakdance

Writery s hip hopem spojuje hlavně jeho atmosféra a obrovská kreativita hip hopových mixů, 

rytmus, napětí a dynamika, kterou nalezneme jak v pouličním umění, tak v pouliční hudbě 

a tanci. Jak říká writer Zephyr: „Graffiti je součástí celý týhle kultury. Prožíváte jí se vším 

všudy. Slovy, tělem, uměním. Proto máme rap, breakdance a graffiti. To všechno spolu 

souvisí. Přestože se jedná o úplně odlišný věci, mají úplně stejnej základ. Základem pro nás 

to, že bojujeme proti nerovnosti a chudobě. Chceme, aby si nás někdo všimnul.“29

Na spojení graffiti a hip hopu je třeba nahlížet nejen jako na hudební ale také na životní styl. 

Writeři mnohdy hip hop poslouchají, toto hudební prostředí se objevuje jako námět jejich

tvorby a naopak v hip hopových textech je možno nalézt mnoho odkazů na graffiti.30 Obě tato 

kulturní vyjádření se přirozeně prolínají a doplňují. Jako již několikrát propojením grafického 

vyjádření, hudby a tance vzniká nová kultura, nový životní styl. Nyní ale nepřichází změna 

shora ale ze spodních chudých vrstev původně bez špetky vlivu. 

                                               
29 Style Wars [film]. Režie Henry CHALFANT, Tony SILVER USA, Public Broadcasting Service (PBS), 1983
30 SMOLÍK, J.: Subkulutry mládeže. Uvedení do problematiky. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2907-7, st. 193-194
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2.2 Genius Loci 

Writeři následující TAKIHO 183 psali po zdech zejména proto, aby bylo vidět jejich jméno 

a nekladli příliš veliký důraz na místo, kam svůj tag umístí, jediným kritériem byla dobrá 

viditelnost tagu. Spolu s nástupem desítky nových writerů se zvyšuje i jejich touha po tom, 

aby byl jejich tag vidět na lukrativním, dobře viditelném místě. Writer Soul I se například 

specializoval na vrchní patra mrakodrapů, na místa, kam se dle jeho slov nikdo nedostal 

a obyčejný člověk pak mohl nabýt dojmu, že Soul I umí létat.31

Obr. č. 11: Writeři sprejují po vlakové soupravě

Místem, kde se ale odehrával ten pravý adrenalin, byl komplikovaný systém newyorské 

podzemní dopravy. Noční soupravy vlaků writery lákaly z více důvodů. Na jedné stál zvláštní 

pocit z porušování zákona, vzrušení z možnosti být přistižen vykoupený obrovskou explozí

kreativity, na straně druhé pak pocit vítězství, kdy vyjela souprava z depa a tagy writerů 

spatřily světlo světa a writer tak zanechal svůj otisk na tváři města.

2.3 Od tagu k piecu

Spolu s postupným rozšiřováním graffiti mezi newyorskou mládež se writeři najednou ocitají 

v prostředí velké konkurence. Po čase, kdy se již graffiti věnovalo mnoho lidí, bylo třeba 

                                               
31 CASTLEMAN, Craig. Getting up: subway graffiti in New York. 6th printing. Cambridge (Mass.): MIT, 1982. ISBN 02-625-3051-1, st. 53
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vymyslet něco originálního, aby si tagu každý všiml.32 Design tagů prochází stylovými 

změnami. Zároveň vývoj tagů směřoval ke zvětšování rozměrů.33 Standardní sprejová tryska 

je však úzká, a tak se začalo experimentovat s tloušťkou písmen a jejich vícenásobným 

obtahování různými barvami.34 Znepřátelené crew si navzájem přepisují své tagy, nalézt volné

místo na soupravách vlaků je čím dál tím složitější. V rámci snahy, aby byl tag daného writera 

vidět mezi ostatními se začínají u tagů objevovat další „ozdobné“ personifikační prvky. 

Writer Kool Jeff se například snažil zviditelnit svůj tag tím, že z písmena „J“ vytvořil 

ďábelský ocásek, Snake 131 si přidal nad svůj tag jednoduchou korunku. Sledujeme začínající 

snahu o diferenciaci, vymanění se z nové masovosti původně minoritní subkultury. 

Přes všechny snahy, které měli writeři jako Kool Jeff či Snake 131 zůstával jejich tag velice 

dobře čitelný. Radikální změna přišla až s writerem, který si říkal Top Cat 126. Top Cat 126

začal psát své jméno dlouhými, tenkými, vedle sebe natěsnanými písmeny, které ještě umístil

na podstavec. Tyto tagy byly již hůře čitelné, nicméně šlo o zcela nový fenomén 

a množství writerů začalo tento styl napodobovat. Časem ho pak writeři nazvali „Broadway 

Elegant“ podle místa, kde vzniklo.35

Postupně se měnila jak barva, tak velikost samotného tagu. Někteří writeři jako například Stay 

High začali tagovat za pomoci úzkých bílých písmen, která vagón vizuálně protáhla. V roce 

1972 pak writer Super Kool vytváří za pomoci improvizované výměny trysek na aerosolové 

plechovce první barevný piece. Tento piece ač velice amatérsky vyvedený, se okamžitě mezi 

writery stává senzací a je ve velké míře napodobován. 

Obr. č. 12: Super Kool a první piece

                                               
32 KLEIN, Radovan,:“ Kultúrna identita příslušníka subkultury graffiti“ (bakalářská diplomová práce), Pedagogická fakulta, 2005,. 
Vyhledáno 2013-03-07. Dostupné z: http://www.aerosolart.sk/clanky/diplomofka.htm
33 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 20
34 HOLIŠ Martin, „Možné způsoby práce se členy graffiti subkultury v rámci terénní sociální práce - streetworku“ (bakalářská diplomová 
práce), FSS , Masarykova univerzita, 2006,. Vyhledáno:2013- 03- 07. Dostupné z:  http://is.muni.cz/th/8868/fss_b/?lang=en .
35 CASTLEMAN, Craig. Getting up: subway graffiti in New York. 6th printing. Cambridge (Mass.): MIT, 1982. ISBN 02-625-3051-1., st.55
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Další revoluční okamžik přišel, když brooklynský writer Pistol I vytvořil svůj první 3D piece. 

Castelman popisuje reakci writerů: „Writeři z celého města se scházeli, aby se na piece 

podívali. Bylo to doslova městskou senzací, protože každý writer chtěl vytvořit něco 

podobného, nicméně nevěděl, jak na to. Sám Pistol I musel dlouhou dobu trénovat piece na 

papír, než si troufl na zeď. Nicméně po chvíli už se i ostatní writeři zdokonalili, začali tento 

styl napodobovat a dokonce ho zdokonalovat a přidávat další vylepšení.“36

Obr. č. 13: Pistol I a jeho 3D Piece

2.4 Wholetrainy a reakce okolí

Zároveň s tím, jak se zlepšovala výtvarná technika a design tagů, začala také růst jejich 

velikost. Writeři opouštějí pravidlo, které je svazovalo k tomu, aby malovali pouze na volné 

plochy vagónů (s výjimkou oken) a pomalu se začínají objevovat piecy, které byly 

namalovány od jednoho konce vlaku na druhý. Vzniká takzvaný wholetrain. Reakci 

newyorských obyvatel popisuje Aaron ve filmu Style Wars: „New York byl vzhůru nohama, 

všichni začínají mluvit o graffiti. Já jsem poprvé viděl wholetrain, když jsem šel s mámou na

sociálku. Jenom jsem skákal na místě a křičel radostí – máma samozřejmě nic nechápala.“37

V této době se graffiti stává již plnohodnotnou subkulturou, ze které následně vycházejí 

i první hvězdy – umělci, kteří se svým stylem zapsali do dějin umění a jejichž sláva začala 

právě v éře graffiti.

                                               
36 CASTLEMAN, Craig. Getting up: subway graffiti in New York. 6th printing. Cambridge (Mass.): MIT, 1982. ISBN 02-625-3051-1., st. 56
37 Style Wars [film]. Režie Henry CHALFANT, Tony SILVER USA, Public Broadcasting Service (PBS), 1983



17

2.5 Z ulice do galerie

Na podzim roku 1972 se Hugo Martinez, toho času student sociologie, rozhodl založit 

organizaci graffiti writerů, kterou nazval United Graffiti Artists (UGA). Této organizaci se

dostalo první publicity v roce 1972, kdy o výstavě, kterou UGA pořádali, vyšel článek v The

New York Times.38 Martinez dále zakládá Razor Gallery – první graffiti galerii v New 

Yorku.39 Další galerie na sebe nenechají čekat a tak záhy vzniká také galerie Colab  a Fashion 

Moda, které v roce 1980 zorganizovaly první samostatnou výstavu graffiti v New Yorku 

s názvem „Times Square Show.“ To, co odlišilo tuto výstavu od ostatních, byla hlavně 

prestižní lokalita, ve které byla výstava umístěna a zároveň „otevírací doba“ jelikož výstava 

byla přístupná 24 hodin denně.40

Obr. č. 14: Times Square Show 

Writeři se tak postupně dočkávají oficiálního uznání a dostávají první placené zakázky. Mezi 

nejznámější writery, kteří dosáhli jak uznání, tak vysokých výdělků patří například Keith 

Harring (1958 – 1990) a Jean Michael Basquiat (1960- 1986). 

2.6 Jean Michael Basquiat

Jean-Michel Basquiat byl hvězdou vzešlou z ulice, na které sám určitou dobu žil doslova 

„z ruky do úst“. Jedná se o typický příklad graffiti umělce, který neměl zastání na 

akademické půdě a začal tvořit z důvodu potřeby sebevyjádření. Na vrcholu své slávy ovšem 

jakoukoliv spojitost s graffiti sám popřel. Přesto zůstává pro mnohé symbolem velké vlny 

                                               
38 CASTLEMAN, Craig. Getting up: subway graffiti in New York. 6th printing. Cambridge (Mass.): MIT, 1982. ISBN 02-625-3051-1, st. 
122
39 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 22
40 Tamtéž., st. 22



18

pouličního umění a graffiti, která se shromažďovala v newyorském metru a uvolnila se přes 

celé město až do klasických galerií. Graffiti se začal sám věnovat ve svých sedmnácti 

letech.41

Obr. č. 14: Basquiat alias SAMO – tag vs. Obr. č. 15: Basquiat a počátky street artu

V tomto období vznikl jeho tag SAMO. Někdy se podepisoval i jako „SAMO shit“ kterým 

signoval svá díla na vagonech metra i na zdech. Později se k jeho tagu připojila i typická 

korunka (která byla tehdy častým symbolem v řeči ulice a znamenala, že autor tagu je „king“,

tedy král na svém území) a tento tag se stal v New Yorku ikonou. Nicméně podle vět, které 

psal – např.: „SAMO is a neo art form“ (SAMO je novou formou umění pozn. autorky) – je 

zřejmé, že jeho tagy nebyly cílené pouze na graffiti subkulturu, ale chtěl, aby si jich všimlo 

široké okolí.42 V jeho tvorbě již můžeme pozorovat postupný odklon od tagů a graffiti 

směrem ke street artu. Jak píše Lewisohn: „Značku SAMO také často doprovázelo vtipné 

označením výroků předčasně vyspělých teenagerů, kteří i přestože byli tak mladí, viděli celý 

svět černě. Basquiat nebojácně stavěl do opozice konzumní svět, kterému vládnou nadnárodní 

firmy se světem, do kterého chtěl vstoupit: tedy svět umění, kterému veleli převážně umělci, se 

světlou pletí.“43 Basquiatova mladá excentrická osobnost a jeho životní styl ho také pomohly 

korunovat králem undergroundového umění.

                                               
41 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 103
42 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 47
43 KLEIN, Radovan,:“ Kultúrna identita příslušníka subkultury graffiti“ (bakalářská diplomová práce), Pedagogická fakulta, 2005,. 
Vyhledáno 2013-03-07. Dostupné z: http://www.aerosolart.sk/clanky/diplomofka.htm
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2.7 Keith Harring

Tento umělec má v historii umění své čestné místo a byl od začátku své tvorby průkopníkem 

graffiti. Tisíce lidí dnes nosí jeho trička a jeho styl zná snad každý. Co ale spousta lidí neví je, 

že i Keith Haring začínal jako pouliční umělec. Profilem se vymyká standardnímu umělecky 

nevzdělanému tvůrci graffiti, ale přestože měl vystudované malířství, od začátku své kariéry 

se stranil uměleckému hlavnímu proudu, tvořil mimo konvence a to i přes to, že kvůli tomu 

mohl být akademickou obcí ignorován.44 V New Yorku se Keith Haring stal členem 

alternativní umělecké komunity, která vytvářela umění mimo systém galerií a muzeí, přímo 

na ulicích města, v metru a klubech.45

Obr. č. 17 – Keith Harring tvoří v metru

V roce 1980 objevil Haring vysoce efektivní médium, které mu umožnilo komunikovat s co

nejširším publikem. Ve stanicích metra se tehdy nacházely prázdné reklamní panely, které

jakoby si říkaly o využití. Ve většině případů se jednalo o tabulky matného černého papíru.46

Na tyto černé plochy kreslil pomocí rychlých tahů bílou křídou jednoduché obrazy v celém 

systému newyorského metra. Zde tedy můžeme pozorovat odklon od tagování směrem 

k figurální tvorbě. Mezi lety 1980 a 1985 vyprodukoval Haring stovky takovýchto kreseb, 

během jediného dne byl schopen vytvořit i kolem čtyřiceti kreseb v metru. Tyto obrazy se 

                                               
44 KOLOSSA, Alexandra. Keith Haring: 1958-1990 : život pro umění. Praha: Slovart, c2006. ISBN 80-7209-762-8, st. 8
45 Tamtéž
46 Tamtéž
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brzy mezi pasažéry newyorského metra staly natolik známými, že se objevovaly i jejich 

plagiáty, které Haring mnohdy s vtipem sobě vlastním „opravoval“.47

Lidé se často zastavovali, aby pozorovali Haringa při práci. Podle jeho vlastních slov se metro 

stalo v té době pro něj jakousi „laboratoří“, ve které pracoval se svými nápady

a experimentoval s jednoduchou linií.48 Jak píše Kolossaová: „Keith Haring věděl, jak v tomto 

procesu spojovat své umění s křiklavými projevy masové reklamy, aniž by vyloučil jeho 

podstatný obsah.“49 Kreslit na tyto plochy musel co nejrychleji a bez možnosti oprav, protože 

mu neustále hrozilo přistižení policií. 

Keith Harring vždy věřil v sílu a schopnost umění měnit svět a mít na člověka pozitivní vliv.50

Považoval se za jakéhosi prostředníka mezi světem umění a ulicemi New Yorku, s dětmi 

ulice, jak writery nazýval, nikdy neztratil vztah. Na rozdíl o TAKIHO 183 se mu dostalo 

uznání a obrovské slávy.51

Basquiat proklamuje svůj světonázor spojením grafického a obsahového vyjádření. Keith 

Harring na druhou stranu dává světu nesmazatelný grafický otisk. Jeho tvorba se vyznačuje 

čistými jednoduchými liniemi vycházející z graffiti, používá graffiti pro figurální vyjádření 

svého názoru. Oba dva umělci překračují stín ostatních writerů své doby a zapisují se do dějin 

umění jako první etablovaní umělci. 

Obr. č. 18: Harring a Basquiat 

                                               
47 ŠIMŮNKOVÁ, Blanka, „Z ulice do galerie. Keith Haring a Jean-Michel Basquiat“ (bakalářská diplomová práce), FF , Masarykova 
univerzita, 2009,. Vyhledáno:2013- 03- 07. Dostupné z:  is.muni.cz/th/180771/ff_b/bc_prace.doc.
48 KOLOSSA, Alexandra. Keith Haring: 1958-1990 : život pro umění. Praha: Slovart, c2006. ISBN 80-7209-762-8., st. 15
49 ŠIMŮNKOVÁ, Blanka, „Z ulice do galerie. Keith Haring a Jean-Michel Basquiat“ (bakalářská diplomová práce), FF , Masarykova 
univerzita, 2009,. Vyhledáno:2013- 03- 07. Dostupné z:  is.muni.cz/th/180771/ff_b/bc_prace.doc.
50 KOLOSSA, Alexandra. Keith Haring: 1958-1990 : život pro umění. Praha: Slovart, c2006. ISBN 80-7209-762-8, st. 59
51 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 102
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3. Graffiti a jeho vztah k veřejnému prostoru

3.1 Definice veřejného prostoru

Termín „veřejný prostor“ vychází z překladu anglického termínu „public space“. Výklad 

tohoto termínu můžeme doslovně chápat zejména ve smyslu jakéhokoli prostoru, který není 

privátní. „Veřejný prostor“ je zde chápán jako prostorová metafora, která ukazuje něco 

otevřeného, vymezeného pro veškeré aktivity týkající se veřejnosti.52 Zákon č. 128/2000 Sb., 

o obcích, § 34 chápe termín veřejný prostor následovně: „Veřejným prostranstvím jsou 

všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné 

každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví 

k tomuto prostoru.“53

Graffiti a street art jsou specifickými druhy umění, které se vztahují k veřejnému prostoru. 

Vznikají na ulici, na zdech měst si vytvořily svou pevnou pozici a často také bývají 

přezdívány „uměním ulice.“54 Během sedmdesátých a osmdesátých se graffiti malby rozšířily 

na dopravní soupravy metra v New Yorku.55

Jak writeři přistupují k veřejnému prostoru, popsal jeden z nich, PASTA ONER: „Tak

samozřejmě, je naprosto legitimní, že lidi mají předsudky. Lidi to vnímaj ve větší míře jako 

ničení veřejnýho majetku nebo soukromýho. Prostě takhlenc to je, já se tomu nedivim, těžko to 

jde obhájit. Ale je to prostě nějaká kultura, která do toho města patří a v mnoha ohledech dělá 

to město lepším a světovějším. Je to prostě součást nějakejch městských rituálů a v neposlední 

řadě je to důkaz nějaký demokracie. V totalitních režimech graffiti nenajdete a to si málo lidí 

uvědomuje – v jaký svobodný společnosti žijeme. Jistěže tady někoho namíchne, že svoboda 

neznamená nějaký překračování zákonů a podobně ale tady jde pořád o výtvarnou kulturu, 

nejde o touhu ničit majetek, je to prostě výtvarnej způsob vyjádření, byť kontroverzní. Ale 

plánem těch lidí není vandalismus nebo ničení majetku.“56

                                               
52 CARMONA, Matthew. Public places - urban spaces: the dimensions of urban design. 2nd ed. Oxford: Architectural Press, 2010, ix, 394 s. 
ISBN 978-1856178273, st. 56
53 Sbírka zákonů Česká republika: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 34. Břeclav: Moraviapress. ISBN 1211-1244.
54 OVERSTREET, M.: In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 80-204-1325-1, st. 11
55 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 141

56 PASTA ONER. Interview. In: Studio 6 ČT 1. TV, ČT 1, 4. 5. 2013, 09:44. Dostupný také z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/213411010120421/video/257368
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3.2 Město – hlavní centrum dění

Město nelze chápat jen jako pouhý soubor budov a lidí ale je i jakousi novou lidskou 

přírodou, místem prolínání infrastruktur. Moderní město si vynucuje určité způsoby pohybu 

a chování, street art a graffiti je pak způsobem, jak si v tomto prostředí vydobýt alespoň část 

městského teritoria zpět.57

Graffiti se zrodilo v městských periferiích a sloužilo k jejich značkování, po čase 

se rozšířilo ve své stylizované formě do centra měst. Invaze graffiti do historických center 

se odehrála v důsledku nedostatku místa v jeho okrajích pro rozrůstající se mladou generaci 

writerů, kteří chtěli být viděni na nejrušnějších ulicích.58 Právě jeho umístění 

na památkách, nových fasádách nebo pomnících stále působí konflikty mezi subkulturou 

graffiti a veřejností. Povrchy historických památek jsou totiž neopravitelné, graffiti zde ničí 

původní materiál a nenávratně poškozují doklad kulturní historie.59

Ne všichni writeři však aktivitu v historických centrech schvalují. Obzvlášť starší generace, 

která začínala své graffiti tvořit v šedých zónách měst, na sídlištích a v průmyslových zónách, 

či v metru, neuznává jeho současný rozměr.60 Dle jejich názoru graffiti bylo stvořeno, aby

měnilo šedé sterilní a depresivní prostředí v místo plné barev. Jeho místo vždy bylo v

industriálních okrajích měst, ne v centrech, centra ho nepotřebují. Fenomén graffiti se

v nicméně v současnosti v každé zemi rozšiřuje směrem z okrajů měst do středu center.61

3.3 Adrenalinová zábava

Tagování je často vzrušující, nebezpečnou a potencionálně smrtelnou zábavou. Právě tato 

zábava ale ještě dostává na atraktivnosti tím, že je ilegální. Existuje mnoho rozdílů mezi

produkcí legálního a nelegálního graffiti.62 Dle Lewisohna jsou základní rozdíly konceptuální, 

stylistické a svou roli zde hraje i čas. „Pokud zmizí prvek ilegality, spolu s ním zmizí i 

                                               
57 Street art Praha. Praha: Arbor vitae, 2007, 464 s. ISBN 978-808-6300-993, st. 4
58 OVERSTREET, M.: In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2008.  ISBN 80-204-1325-1, st. 17
59 ŠIMŮNKOVÁ, Blanka, „Z ulice do galerie. Keith Haring a Jean-Michel Basquiat“ (bakalářská diplomová práce), FF , Masarykova 
univerzita, 2009,. Vyhledáno:2013- 03- 07. Dostupné z:  is.muni.cz/th/180771/ff_b/bc_prace.doc.
60 OVERSTREET, M.: In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 80-204-1325-1, st. 23
61 OVERSTREET, M.: In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 80-204-1325-1, st. 24
62 OVERSTREET, M.: In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 80-204-1325-1, st. 5
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adrenalin ilegalitou způsobený. Co tedy zbyde, je adrenalin vyvolaný kreativitou. A to je 

přesně ten moment, kdy se má na graffiti nahlížet jako na čisté umění.“ Nevraživost policie i 

městské garnitury rozšíření graffiti dopomohla a pro writery graffiti ještě zatraktivnila.63

Writer Dondi také dodává, že v životě neviděl dospělého člověka, který by dával tolik energie 

do věci, která nejenže nebude zaplacená, ale ještě je tu možnost, že se kvůli ní dostane do 

rozporu se zákonem. Napětí je pro mnohé writery na graffiti nejdůležitějším aspektem, 

zejména z důvodu, že sprejování v nočním městě a na vlacích je mezi wtitery chápáno jako 

jakýsi prvek hrdinství, na nějž je kladen velký důraz.64

3.4 Represe proti graffiti

Během sedmdesátých a osmdesátých se graffiti malby rozšířily na dopravní soupravy metra 

v New Yorku.65 Reputace každého writera byla založena právě na tom, jak často byl jeho 

piece viděn. Postupně tímto způsobem získávali writeři slávu a zájem teenagerů, médií 

i galeristů.66 Úměrně tomu si ale získávali i nepřátelství správy města a ostatních lidí, kteří 

graffiti nepovažovali za umění ale za vandalismus.67 Radikálněji pak působí slova anglického 

writera Banksyho, který vyloženě odsuzuje městskou garnituru pro nedostatek vkusu a pro 

jejich zkorumpovanost: „Pokud jen počítáš peníze, tvůj názor je naprosto nepotřebný.“

Odmítá názor politického vedení, že graffiti občany děsí a je znakem degradace společnosti.

Banksy svým tvrzením naráží na teorii kriminálního chování, se kterou přišli v roce 1980

kriminalisté James Q. Wilson a George Kelling, jinak známou pod názvem „Broken Window 

Theory“68. Argumentovali tím, že zločin je nevyhnutelným výsledkem nepořádku v ulicích. 

Svou teorii vysvětlují na příkladu rozbitého okna, odtud tedy název. Tvrdí, že pokud je 

v jakékoliv budově rozbité okno, ale už se nenajde nikdo, kdo by ho opravil, pouze to

kolemjdoucím potvrzuje, že se nikdo nestará o jejich bezpečí a pořádek.69 To ponese za

následek mnohem více rozbitých oken, tedy i více graffiti a více nepořádku. Pravděpodobnost 

spáchání trestného činu se tedy zvyšuje úměrně tomu, nakolik je toto „zanedbávání“ 

viditelné. Wilson a Kelling věřili, že existuje přímá spojitost mezi vandalismem, násilím na

                                               
63 LEWISOHN, C. . Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 38
64 FOLDYNOVÁ, Adéla. Pouliční umění - teorie na ulici. Vyd. 1. Editor Filip Jakš. Praha: Interaktiv.cz, 2008, 28 s. ISBN 978-80-903904-4-
7, st. 7
65 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 141
66 KLEIN, Radovan,:“ Kultúrna identita příslušníka subkultury graffiti“ (bakalářská diplomová práce), Pedagogická fakulta, 2005,. 
Vyhledáno 2013-03-07. Dostupné z: http://www.aerosolart.sk/clanky/diplomofka.htm
67 OVERSTREET, M.: In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 80-204-1325-1, st. 48
68 Teorie rozbitých oken – překlad autorky
69 BANKSY. Wall and piece. London: Century, 2005. ISBN 18-441-3786-4, st. 24
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ulicích a všeobecnou degradací společnosti. Tato teorie byla podkladem pro nepopulární 

newyorskou kampaň potírání zločinu, zároveň dala podnět k nulové toleranci vůči graffiti.70

Začátkem osmdesátých let si starosta Ed Koch a dopravní podnik MTA uvědomili, že graffiti 

je vážný problém a rozhodli se s ním něco udělat.71 Díky zpřísňujícím se represím vůči 

writerům, lepší ochraně dep a stanic a intenzivnímu čištění pomalovaných vozů, postupně 

graffiti z metra vymizelo. V roce 1989 očistili poslední soupravu metra se značným 

množstvím graffiti a tím se éra "subway graffiti" pomalinku uzavírá.72

Obr. č. 19 : Ed Koch a antigraffity kampaň

V roce 1995 sestavil Rudolph Giuliani, starosta New Yorku, zvláštní jednotku určenou k boji 

proti graffiti. Ta měla za úkol zlikvidovat problém spojený s „vandaly“, kteří svými výtvory 

ničili New York. Založení jednotky bylo součástí širší kampaně proti drobnému zločinu ve

městě.73 Giuliani, bojovník proti graffiti, v roce 1996 zakládá program, v jehož rámci je

dodnes jednotlivým dobrovolnickým skupinám rozdáváno až 100 litrů barvy a dalších potřeb,

pokud se zavážou, že tyto poskytované prostředky budou použity k odstraňování graffiti.74

Newyorská policie pak slibovala odměnu ve výši 500 dolarů každému, kdo pomůže při 

dopadení a odsouzení vandala, který po městě kreslí.75

                                               
70 BANKSY. Wall and piece. London: Century, 2005. ISBN 18-441-3786-4, st. 24
71 BANKSY. Banging your head against a brick wall. United Kingdom: Weapons of Mass Distraction, 2001. ISBN 09-541-7040-7, st. 27
72 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 130
73 BANKSY. Wall and piece. London: Century, 2005. ISBN 18-441-3786-4, st. 24
74 LUCIE-SMITH, Edward. ARTODAY – současné světové umění. 1. vyd. Praha: Slováry, 1996. ISBN 80-85871-97-1, st. 55
75 LUCIE-SMITH, Edward. ARTODAY – současné světové umění. 1. vyd. Praha: Slováry, 1996. ISBN 80-85871-97-1, st. 56
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3.5 Situace v ČR76 po pádu Železné opony

Situace v Čechách77 byla samozřejmě ovlivněna pádem železné opony a komunismu v roce

1989. Bývalý režim nebyl k mladým lidem vybočujícím z řady zrovna shovívavý a tak hrál 

výkonný aparát po dobu vlády socialismu velice negativní roli a byl v očích mladistvých často 

zatracován a zneuctíván. Po revoluci mají tedy čeští writeři na určitou chvíli v podstatě volné 

pole působnosti. Společnost graffiti považovala spíše za projevy mládí a vzdoru. V případě, 

že by činné orgány chtěly graffiti napadnout, musely by tyto případy roubovat právě na 

paragrafy, které symbolizovaly nedávnou „temnou“ minulost.78 Během této doby nabývá 

graffiti na popularitě a díky jisté volnosti se rozšiřuje po celé republice. Zahraniční postoj (viz 

předchozí kapitola) se odráží také na vztahu české justice k tomuto uměleckému vyjádření. 

Od roku 1990 dle § 50 odstavce 1, zákona č. 200/1990, se naše trestně právní úprava pomalu 

zabývá pojmem graffiti.79 Dle tohoto zákona bylo graffiti hodnoceno jako přestupek, nebo 

jako poškozování cizí věci.80

Tato situace panovala až do 1. července 2001. Tehdy vstupuje v platnost novela trestního 

zákona § 257 b (tzv. „anti graffiti zákon“), který poslanecká sněmovna schválila 25. ledna 

2001. Touto novelizací se zpřísnily postihy za tvorbu graffiti.81 „Do novelizace trestního 

zákona bylo graffiti postihováno jako poškozování cizí věci. Hlavní komplikací pro policisty, 

kteří přistihli sprejera při práci, bylo prokazování dostatečné škody. Taková škoda musela být 

minimálně několik metrů čtverečních, což se často policistům nedařilo prokázat, a proto se 

sprejery nezabývali. Nyní je rozdíl v tom, že je sprejer postižitelný za jakýkoliv rozsah 

poškození. Policista ho může zadržet bez ohledu, jestli pomaloval celou zeď, nebo jen její 

část. Poté posoudit míru společenské nebezpečnosti a předat provinilce vyšetřovateli.“ 82

                                               
76

Do r. 1993 ještě ČSFR
77 Do r. 1993 ještě ČSFR
78 OVERSTREET, M.: In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2008.  ISBN 80-204-1325-1, st. 48
79 OVERSTREET, M.: In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2008.  ISBN 80-204-1325-1, st. 49
80 HOLIŠ Martin, „Možné způsoby práce se členy graffiti subkultury v rámci terénní sociální práce - streetworku“ (bakalářská diplomová 
práce), FSS , Masarykova univerzita, 2006,. Vyhledáno:2013- 03- 07. Dostupné z:  http://is.muni.cz/th/8868/fss_b/?lang=en .
81 TAMTÉŽ.
82 KLEIN, Radovan,:“ Kultúrna identita příslušníka subkultury graffiti“ (bakalářská diplomová práce), Pedagogická fakulta, 2005,. 
Vyhledáno 2013-03-07. Dostupné z: http://www.aerosolart.sk/clanky/diplomofka.htm



26

3.5.1 Postupné uvolnění

Ve střední Evropě je jak graffiti, tak street art v současné době dobře integrován. Jak generace 

graffiti umělců stárne a se změnou společenského klimatu se graffiti přesouvá z ilegality ulic 

a vnějších prostor do soukromí. Existuje zde mnoho legálních zdí a organizují se výstavy, 

workshopy a graffiti soutěže. 

Obr č. 20: Plakát zvoucí na výstavu PASTA ONER (The Chemistry Gallery, Praha, 2013)

Ilegální graffiti je nicméně stále tvrdě postihováno. Ve státech okolo středozemního moře dbá 

politická garnitura na zachování reprezentativní části měst bez poskvrny, mimo tyto oblasti 

se ale o zachování „čistého“ veřejného prostoru nikdo nestará. Graffiti bylo dlouho dobu 

považováno za něco nečistého a neestetického. Politici se snažili si vydobýt sympatie 

obyvatelů velkých měst právě jeho potlačováním. Postupem času se nicméně objevuje street 

art a s ním i fenomén Banksy. Pozorujeme vývoj od amatérského vyjádření k umění, od 

divokosti a touze po sebevyjádření k uhlazenosti a formě.83

                                               
83

LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 130
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4. Street art

Pojem street art vzniká okolo roku 198084 a označuje jakoukoli formu jakéhokoliv pouličního

umění v městském prostředí. Street art měl mnohem příznivější podmínky pro vznik, protože 

lidé již byli na barvy a nápisy v ulicích zvyklí. Newyorskému graffiti kolem roku 1989 

pomalu zvonil umíráček, když tehdejší starosta New Yorku Ed Koch za pomoci obrovské anti 

graffiti kampaně vyhrál bitvu nad graffiti a udržel tak relativně čisté metro.85 Co netušil, byl 

fakt, že se jednalo pouze o zdánlivé vítězství. V pozadí se totiž rodí umění ulice mnohem 

agresivnějšího, kreativnějšího a světovějšího charakteru.

Street art, někdy označován jako post graffiti vychází z graffiti a čerpá z něj notnou dávku 

inspirace. Street artový umělec záměrně vytváří specifickou situaci pro každého, kdo jde 

kolem jeho díla. Počítá s reakcí kolemjdoucího a to jak zápornou, tak kladnou a nenápadně

si tak formuje svou diváckou komunitu.86 Graffiti má svůj vlastní svět, writeři šifrují svá 

jména do tagů a tvoří si jedinečný styl, kterému laik stěží porozumí, načež aby ho rozšifroval. 

Street art se na rozdíl od graffiti neschovává za šifry a okázale komunikuje s veřejností. Díla 

street artu často reflektují právě místo, kde jsou umístěna, velmi často v sobě spojují nejen 

lukrativní umístění ale také emoce z daného místa vycházející. 

Obr. č. 21: Keith Harring maluje na Berlínskou zeď

                                               
84 KLEIN, Radovan,:“ Kultúrna identita příslušníka subkultury graffiti“ (bakalářská diplomová práce), Pedagogická fakulta, 2005,. 
Vyhledáno 2013-03-07. Dostupné z: http://www.aerosolart.sk/clanky/diplomofka.htm
85 BANKSY. Wall and piece. London: Century, 2005. ISBN 18-441-3786-4, st.24
86POSPISZYL, Tomáš in  Street art Praha. Praha: Arbor vitae, 2007, 464 s. ISBN 978-808-6300-993, st. 4
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Graffiti se od svého vzniku vyvíjelo, ovšem vyvíjí se vždy pouze ve vymezených hranicích. 

A tak se stane, že ačkoli graffiti prošlo obrovským vývojem, tagy, throw upy a další vypadají 

ve finále velice podobně a to po celém světě. S nástupem street artu jsme svědky prolomení 

těchto hranic směrem k obrovské kreativitě. Street art čerpá inspiraci z komiksu a komerčního 

světa, který máme všichni kolem sebe a zároveň je velmi úzce spjat s místem, na kterém je

vytvořen. Jak říká writer Eine, jehož dílo se vyvinulo z graffiti do street artu: „Hnutí street art 

ovlivnilo hlavně lidi, kteří už nechtějí bezcílně bloumat po městě a popisovat každý roh. Je to 

spíše záležitost lidí, kteří již chtějí tvořit umění, mají nějaké umělecké vzdělání. Tohle hnutí je 

mnohem více přátelské a šťastnější a není to takový hardcore a underground jako graffiti. 

Šablony nám prostě přijdou přátelštější než tagy.“87  

Obr. č. 22: Banksy

Street art zatím ignoruje zavedení kulturní instituce a vytváří si vlastní alternativní systém. 

Nemá státní muzea, ceny a akademie ale souvisí s módou, hudbou, grafickým designem a

reklamou. Street art je pro writery tvořící v jeho duchu forma veřejného monologu, prostor ke

komentování světa okolo.

                                               
87

LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 69
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4.1 Kořeny street artu

Z výše uvedeného lze odvodit, že by tedy bylo jednoduché určit jako bod přechodu mezi 

graffiti a street artem rok 1990. Nicméně dle Lewisohna se historie street artu datuje až k roku 

1970, kdy se v Evropě objevují umělci, kteří tvoří stylem, který bychom dnes klasifikovali 

jako street art.88 S tímto tvrzením se shoduje i Tomáš Pospiszyl v knize Street Art Praha. Jsou 

to samozřejmě náznaky velice ojedinělé a spíše náhodné, které rozhodně nemůžeme 

považovat za jakési umělecké hnutí.89 Kolem roku 1975 v New Yorku na scénu přichází 

jména jako Jenny Holzer, Dan Witz nebo Richard Hambleton. Dan Witz je například 

považován za umělce, který tvoří jedno z nejkomplexnějších a nejhumornějších street 

artových děl za posledních 25 let.90 Ve stejné době, kdy ostatní writeři sprejovali vlakové 

soupravy metra, Witz pečlivě a trpělivě vykresloval na zdi malé kolibříky.91 Graffiti mělo 

samozřejmě mnohem větší spád, jelikož za dobu, kterou Witz strávil namalováním jednoho 

kolibříka, stihl writer, tvořící graffiti, pomalovat půlku vagónu metra. Witz přiznává, že 

graffiti pro něj bylo obrovskou inspirací, ze které čerpal hodně energie. Jen místo písmen 

použil kolibříka, kterého v podstatě považuje za svůj osobní tag.92

Obr. č. 23: Dan Witz a jeho kolibřík 

4.2 Inspirace graffiti

Umělci tvořící street art všeobecně uznávají, že se inspirovali graffiti. Zároveň se objevuje 

názor, že street artu se věnují lidé, kteří již prošli uměleckými školami.93 Český writer 

                                               
88 MANCO, By Nicholas Ganz. Ed. by Tristan. Graffiti world: street art from five continents. Reprint. London: Thames, 2004, ix, 394 s. 
ISBN 978-050-0511-701, st. 22
89 Tamtéž, st. 35
90 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 77
91 Tamtéž, st. 78
92 MANCO, By Nicholas Ganz. Ed. by Tristan. Graffiti world: street art from five continents. Reprint. London: Thames, 2004, ix, 394 s. 
ISBN 978-050-0511-701, st. 41
93 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 55
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PASTA ONER například dodává, že i on sám se street artu začal věnovat až v době studií na

uměleckoprůmyslové škole, kde mimo jiné chodil i na přednášky o typografii.94

Možné východisko lze spatřovat v tom, že graffiti je spíše záležitost slova, kde není třeba 

umělecké vzdělání, stačí umět psát, oproti tomu street art je již spíše záležitostí malby. Pokud 

se jedná o graffiti, přijde pocit uspokojení v momentě, kdy writer napíše své jméno na kus 

zdi.95 Umělci, tvořící instalace, to mají o trochu těžší. Je pro ně důležité vidět své umělecké 

objekty v kontextu, do kterého je zasadili a samozřejmě vědí, že jejich dílo bude dále přežívat 

na audiovizuálních záznamech.96 Jenkins například tvrdí, že za své dílo nedostává zaplaceno 

ale dostatečnou odměnou pro něj je fakt, že jeho výtvory rozdmýchávají debaty typu „je tohle 

ještě umění?“97

4.3 Formy street artu

Zatímco tradiční graffiti umělci používají k výrobě svých děl především aerosolové spreje, 

street art zahrnuje mnoho jiných médií a technik, včetně LED umění, mozaik, nástěnných 

maleb, šablon, nálepek, pouličních instalací, sochy, wheatpastingu, videoprojekce 

a podobně.98 Umělci, kteří se hlásí ke street artu se svou prací se snaží vyjadřovat politický 

názor. Z těchto důvodů je street art někdy považován za "post-graffiti" či "neo-graffiti".99

4.3.1 Stencil art

Český překlad slova „stencil“ znamená šablona, jedná se o díla vyrobená za pomoci papírové 

šablony. Tato šablona slouží k vytvoření obrazu nebo textu, který je snadno opakovatelný. Za

zakladatele stencil graffiti se považuje John Fekner, který svoje dílo vytvořil poprvé v roce 

1968.100 Nápis, který hlásá slogan „Wheels over indian trails“101, byl nepřehlédnutelný pro

cestující, kteří přijížděli do New Yorku přes Pulaski Bridge.

                                               
94 PASTA ONER. Interview. In: Studio 6 ČT 1. TV, ČT 1, 4. 5. 2013, 09:44. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-
studio-6-vikend/213411010120421/video/257368
95 MANCO, By Nicholas Ganz. Ed. by Tristan. Graffiti world: street art from five continents. Reprint. London: Thames, 2004, ix, 394 s. 
ISBN 978-050-0511-701, st. 35
96 Tamtéž, st. 35
97 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 118
98 MANCO, By Nicholas Ganz. Ed. by Tristan. Graffiti world: street art from five continents. Reprint. London: Thames, 2004, ix, 394 s. 
ISBN 978-050-0511-701, st. 45
99 Tamtéž., st. 55
100 MANCO, By Nicholas Ganz. Ed. by Tristan. Graffiti world: street art from five continents. Reprint. London: Thames, 2004, ix, 394 s. 
ISBN 978-050-0511-701, st. 35
101 Kola jedoucí po kolejích, které postavili indiáni – pozn. autorky 
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Obr. č. 24: John Fekner

4.3.2 Sticker

Tento druh street artu spočívá v tom, že umělci nalepují po ulicích samolepky s různým 

obsahem. Jedná se o formu pouličního umění, ve které je obraz nebo zpráva veřejně 

zobrazena právě za pomoci samolepek.

Obr. č. 25: Sticker street art 

4.3.3 Wheatpasting

Wheatpasting je označení pro vylepování plakátu na veřejná prostranství za pomoci lepidla 

na tapety.102 Významným představitelem toho směru street artu je umělec tvořící pod

přezdívkou Morley. Jeho charakteristickým uměleckým projevem je plakát, který vyobrazuje 

muže píšící fixou různá sdělení. V roce 2011 zaujal sběratele a obchodníka s uměním Steveho 

Lazaridese, který pod svou ochrnou značkou, začal Morleyho výtisky prodávat.

                                               
102 MANCO, By Nicholas Ganz. Ed. by Tristan. Graffiti world: street art from five continents. Reprint. London: Thames, 2004, ix, 394 s. 
ISBN 978-050-0511-701, st. 35
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Obr. č. 26: Morley

4.3.4 Mozaiky

Street art se zasloužil o rozšíření dlaždicové mozaiky i mimo zdi kostelů a koupelen. 

Nejvýznamnějším průkopníkem je Francouz Invader, který se zasloužil o rozšíření dvou

hlavních proudů toho stylu pouličního umění.103

Obr. č. 27: Space Invader

Tradiční styl mozaiky spočívá ve vylepování maličkých mozaikových obrázků založených na

předloze počítačové hry Packman, také vynalezl nový styl mozaiky a pojmenoval ho

„Rubikcubism“, kdy je mozaika vytvářená za pomoci Rubikovy kostky.104

                                               
103 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 154
104 Tamtéž., st. 154
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Obr. č. 28: Rubicubism 

Invader je typickým představitelem street artového umělce, který stále hledá nové materiály 

a způsoby, jak prosadit sám sebe. Přestože jeho dílo tíhne k tomu být považováno za 

roztomilé a naprosto politicky korektní, opak je pravdou.105 Invader do svého díla zapracoval

myšlenku pohledu na svět jako na obrovskou hyperrealistickou hru. Invader měl na 

„značkování“ města vlastní systém:  „Vždycky jsem u sebe měl mapu a od každého, koho jsem 

potkal, jsem vyzvídal, kde je tady podle něj to nejkrásnější místo. Snažil jsem se chodit úplně 

všude, mým záměrem rozhodně nebylo tvořit pouze v centru města.“106

4.3.5 Instalace

Umělci tvořící instalace v rámci graffiti a street artu jsou velice vzácní. Musí totiž nést 

mnohem větší finanční náklady, kupovat dražší materiál a smířit se s dlouho dobou, kdy 

budou zavření ve studiu, než jejich dílo spatří světlo světa.107 Další problémy nastávají, když 

potřebují dílo dostat na místo určení - všechny tyto faktory označuje umělec Mark Jenkins za 

utopené náklady: „Snažíte se do toho dát kus sebe, nespíte, pracujete. A pak jen sledujete, jak 

vám to během dvou hodin lidi rozkradou. Takže není divu, že se do toho ty lidi nehrnou, 

nestojí jim to za to.“108

Jenkins s instalací soch začal kolem roku 2000.109 Jeho práce je velice různorodá, často se 

v ní střídají humorné vizuální hříčky s vážnými tématy dnešní doby, jako je například 

problém lidí bez domova. Co ale celou jeho tvorbu provází je silné spojení jeho díla s místem, 

                                               
105 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 133
106 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 135
107 MANCO, By Nicholas Ganz. Ed. by Tristan. Graffiti world: street art from five continents. Reprint. London: Thames, 2004, ix, 394 s. 
ISBN 978-050-0511-701, st. 35
108 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 146
109 Tamtéž., st. 117
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na které ho následně instaluje. Často je to právě prostředí, které dílo utváří do jeho finální 

podoby.110

Obr. č. 29: Mark Jenkins, Obr. č. 30: Darius a Downey

Umělecké duo Darius a Downey nabízí jiný pohled na tvorbu instalací, zasazených do

městského prostředí.111 Na rozdíl od Jenkinse jim, jako předmět jejich zájmu, slouží běžný 

inventář, který můžeme na ulici najít jako například pouliční osvětlení či semafory. Ve své

tvorbě se inspirovali Marcelem Duchampem a jeho readymades. Downey říká: „Když

napíšu tag, napíšu si prostě jen svoje umění na kus zdi. Když ale přetvaruji pouliční lampu, 

stává se z ní readymade.“112

Tvořit mimo systém galerií znamená pro street artisty také přijímat kritiku nikoli od

etablovaných uměleckých kritiků ale od veřejnosti, která jejich díla buď miluje anebo

odsuzuje. Když už ale umělečtí kritici hodnotí dílo street artu, nemohou se odvolávat na jeho 

tvůrce, který, stejně jako writer tvoří v anonymitě, schovaný za svůj nickname. Hodnotí tak 

pouze dílo samotné. Jak říká Shepard Fairey „Dělat něco, pod co jsem se v podstatě nemusel 

podepisovat já osobně bylo naprosto osvobozující“113

                                               

111 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 118
112 Tamtéž., st. 119
113 Tamtéž., st. 100
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4.4 Obey – otec street artu

Obey, vlastním jménem Shepar Fairey byl jedním z prvním street art umělců, kteří začali 

tvořit v rámci celé „street art kampaně“ a krom malování po zdech se věnoval i výrobě vlastní 

módní kolekce, vydává magazín o graffiti a udělal si ze street artu celý životní styl. Na tomto 

místě můžeme sledovat jistou paralelu s českým street artistou PASTOU ONEREM, který 

stejně jako Shepard, vydává magazín o graffiti, nazvaný Clique. 

Obr. č. 31: Ukázka internetového obchodu s oblečením značky OBEY

Faireyho hlavní záměr na začátku jeho kariéry byl prosadit fenomén street artu tak, aby si

tohoto umění každý všiml. K tomu účelu využil portrét zlověstně vypadajícího amerického 

wrestlera, kterému se přezdívalo „Andre the Giant“ a jehož podobiznu často zobrazuje právě 

nad svým podpisem, jež hlásá „OBEY“. Tento projekt založil v roce 1988. 

Obr. č. 32: OBEY
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Inspirací mu byl svět skateboardingu a grafického designu. Fairey zprvu vylepoval plakáty ve

svém sousedství a přilehlých městech, jako byl Charleston a Jižní Karolína, postupně 

se ale vydával i do vzdálenějších míst a měst.114 Jako první zástupce street artu využil jakési 

sítě spolupracovníků, kteří byli ochotni vylepovat jeho plakáty po celém světě. Zde můžeme 

spatřovat jistou podobu s Andy Warholem. Fairey je stejně jako Warhol otcem myšlenky 

a nápadu, nicméně o samotnou realizaci díla se pak již staral někdo jiný.115

Obr. č. 33,34: Fairey a Andy Warhol se svými spolupracovníky 

Když Warhol začal používat metodu sítotisku, mohl si dovolit nechat část práce na jiných 

lidech. Stejně tak se Fairey mohl spolehnout, že díky jeho blízkým spolupracovníkům se bude 

jeho dílo šířit po celém světě. Efekt byl fenomenální, brzy byly Obeyho plakáty k vidění 

v každém důležitém městě po celé planetě.116 Fairy přiznává: „Bylo nevyhnutelné, aby se

vám ten obrázek nevryl hluboko do mozku, byl všude. Nicméně hodně lidí se ho zároveň bálo, 

byl to strach, který nedokázali pojmenovat“117 Tento strach můžeme připisovat tajemné 

povaze obrázku či autoritářské kompozici černé, červené a bílé barvy. Když zpozoroval, jaký

ohlas jeho dílo mezi veřejností má, vytušil jeho potenciál stát se do budoucna i dobrou 

reklamní značkou a proto ke svým plakátům připojil právě jméno OBEY.

Sám svou přezdívku vysvětluje následovně „Můj projekt byl zároveň označením zlověstné 

indoktrinace. Měl vlastně za cíl naznačovat lidem, že pokud si nekoupí daný produkt, nejsou 

tak dobří Američané, jak si myslí.“118

                                               
114 MANCO, By Nicholas Ganz. Ed. by Tristan. Graffiti world: street art from five continents. Reprint. London: Thames, 2004, ix, 394 s. 
ISBN 978-050-0511-701, st. 35
115 PERERA, Marga. Warhol. 1. vyd. Překlad Kateřina Radilová. Praha: Sun, 2010, 96 s. Géniové umění. ISBN 978-807-3712-532, st. 18
116 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 100

117 Tamtéž., st. 101

118 Tamtéž., st. 102



37

Zde je podobnost s Warholem naprosto jasná. Warhol dovedl mistrovsky zachytit společnost, 

ve které žil. Rovněž dokázal do svých děl zavést opakování jako diskurz, který měl 

zachycovat proces modernizace, v němž všichni mohli jíst, pít, poslouchat to samé a přestože 

nepřipojoval žádné očividně kritické poselství, s ohledem na jeho ironický postoj bychom 

mohli nabýt dojmu, že toto opakování na nedostatek kritického ducha tehdejší společnosti.119

Co ovšem ostatní umělci na Fairyho díle obdivovali, byla ve velké míře jeho schopnost 

zaujmout neskutečné množství diváků za cenu relativně nízkých nákladů.120

Obeyho dílo je charakterizováno touhou umístit poutavé a vyzývavé obrázky na veřejné 

prostranství takovým způsobem, aby v kolemjdoucích vzbuzovalo otázku, na co se vlastně 

dívají. Obey vysvětluje: „Když děláte street art, musíte vytvářet taková díla, která 

kolemjdoucí chytnout, donutí je zastavit se a dívat se na ně. Musí o nich přemýšlet, protože je 

nenechá spát, pokud by kolem nich jen tak prošli.“121

4.5 Fenomén Banksy 

Fenoménem dnešní doby je Banksy. Dalo by se říci, že je téměř ekvivalentem dnešního 

chápání slova street art.122Jeho dílo rozděluje společnost na dva tábory. Jedni ho nenávidí, 

druzí milují. Kritika se na jeho hlavu snáší zejména kvůli tomu, že pouze přebírá a podepisuje 

již známé obrázky a stereotypně je opakuje stále dokola, považují ho za neoriginálního 

a hloupého.123 Ačkoli Banksy pochází z prostředí graffiti, jeho práce dle Lewisohna spadá 

rozhodně pod označení street art.124 Sám přiznává, že jeho zájem o graffiti ho opustil 

v momentě, kdy viděl 3D malby na ulicích Bristolu. Kolem roku 2000 se rozhodl pracovat se

šablonami, jelikož mu urychlily práci oproti minulosti, kdy svoje díla na zeď ručně 

maloval.125

                                               
119 OSTERWOLD, Tilman a Lain Galbraith] [ENGLISH TRANSLATION. Pop art. [25th anniversary special ed]. Hong Kong: Taschen, 
2007. ISBN 978-382-2837-566, st. 49
120 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 104
121 MANCO, By Nicholas Ganz. Ed. by Tristan. Graffiti world: street art from five continents. Reprint. London: Thames, 2004, ix, 394 s. 
ISBN 978-050-0511-701, st. 39
122 BANKSY. Wall and piece. London: Century, 2005. ISBN 18-441-3786-4, st.24
123 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 130
124 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 25
125 BANKSY. Banging your head against a brick wall. United Kingdom: Weapons of Mass Distraction, 2001. ISBN 09-541-7040-0, st. 30
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Obr.č.35, 36 - Banksy

Jeho fanoušci ho naopak často považují za vychytralý hlas disentu, který upozorňuje na sílu 

jedince v době přehlcené masmédii a kapitalismem. Ať už je názor na něj kladný či záporný, 

jedno se mu upřít nemůže, a to fakt, že je v současnosti nejznámějším street artistou na 

světě.126

Banksy tvoří zejména stencil street art, díla vytvořené za pomoci spreje a šablony. A ať už

vytvoří na zeď malou krysu nebo dílo, které se stane mediální senzací a ostatním street art

umělci ho považován za génia: „Banksy je král. Má nejlepší koncepty. Není ten typ umělce, 

který jenom chodí a zanechávají svoje vzkazy kdekoli je napadne bez nějakého promyšlení. 

Banksy má vše promyšlené do posledního detailu.“127

                                               
126 BANKSY. Wall and piece. London: Century, 2005. ISBN 18-441-3786-4, st. 38
127 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 117
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Dle Lewisohna je zrovna výběr místa nejúrodnější půdou pro jeho kritiky, považují jeho 

výběr za „zjednodušený a povýšený“.128 Použít natolik známý obraz jako je Mona Lisa 

a znovu ho vystavit upravený tak, že má na hlavě helmu pro kosmonauty je kritiky Banksyho 

práce považováno za již okoukaný trik.129

Obr. č. 37: Banksy a Mona Lisa

Jeden z nejkontroverznějších projektů tohoto umělce je projekt s názvem Barely Legal.130

V srpnu 2004 Banksy vydal několik desítek balíčků desetilibrových bankovek, na kterých 

hlavu královny Alžběty vyměnil za hlavu zesnulé princezny Diany. Originální nápis na 

bankovkách změnil z „Bank of England“ na „Banksy of England.“ 

Obr. č. 38: Barely Legal bankovka 

Tyto bankovky pak rozšířil během festivalu nesoucí název „Nothing Hill Festival“.131

Samozřejmě se do oběhu nedostaly, nicméně Banksymu zajistily popularitu.132 V návaznosti 

                                               
128 Tamtéž., st. 117
129 Tamtéž., st. 118
130 BANKSY. Wall and piece. London: Century, 2005. ISBN 18-441-3786-4, st. 38
131 BANKSY. Banging your head against a brick wall. United Kingdom: Weapons of Mass Distraction, 2001. ISBN 09-541-7040-0, st. 46
132 RUHRBERG, Karl. Umění 20. století: [malířství, skulptury a objekty, nová média, fotografie]. Reprint. Editor Ingo F Walther. Köln: 
Taschen, 2011, 2 sv. ISBN 978-3-8365-3519-9, st. 420
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na tuto akci uspořádal výstavu v Los Angeles, nesoucí stejný název jako zmíněný projekt -

Barely legal. Jedná se o Banksyho nejvýznamnější výstavu s podtitulem: „třídenní přehlídka 

vandalismu“133, kde bylo mimo jiné možné vidět živého slona, kterého pokreslil růžovými 

a zlatými kvítky.

Ačkoli na Banksyho britská společnost pohlíží se značným podezřením, je mu dáván 

obrovský prostor. Jeho dílo není považováno za čistý vandalismus, zároveň na něj ale není 

nahlíženo jako na plnohodnotné umění.134 Pro turisty se ale jeho dílo stalo neodmyslitelným 

bodem při jejich návštěvě Londýna. Tato britská metropole na zájem turistů reaguje tím, že 

Banksyho výtvory chrání plexisklem a londýnské strážníky učí poznávat Banksyho rukopis 

tak, aby náhodou nenechali obrázek odstranit.135

Obr. č. 39: Mapa Londýna, na které společnost Google vyznačila místa, kde turisté naleznou 

Banksyho 

Banksy se jistě zasloužil o jakousi komercionalizaci street artu. Svým vtipem, nadsázkou 

a zamyšlením se nad současným stavem společnosti se tak stává vzorem pro mnoho lidí po

celém světě. 

                                               
133 BANKSY. Wall and piece. London: Century, 2005. ISBN 18-441-3786-4, st.40
134 BULL, By Martin. Banksy locations (. 4th ed. London: Shellshock, 2007. ISBN 978-095-5471-247, st. 59
135 BULL, By Martin. Banksy locations (. 4th ed. London: Shellshock, 2007. ISBN 978-095-5471-247, st. 60
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5. Vývoj a vznik graffiti a street artu v České Republice

O graffiti se v České republice (Československé republice) začalo mluvit současně s pádem 

režimu v revolučním roce 1989, ačkoli jisté náznaky objevujeme již v roce 1987, kdy začíná 

v Ostravě tvořit writer MANIAC.136 Zásadní rozdíl mezi začátky amerického a českého 

graffiti je v samotných věcech, které writeři tvořili na stěnách. Newyorské graffiti se vyvinulo 

od tagu, v Čechách se zpočátku objevují spíše nápisy a názory, než přezdívky jednotlivých 

writerů. A tak také první graffiti nesou spíše jakési poselství. V ulicích Ostravy se například 

začal vyskytovat nápis „Nechceme holé zdi!“  

Po otevření hranic začala do Čech proudit inspirace ze západu a už i u nás se začínají se psát 

přezdívky writerů či celých crew.  MANIAC popisuje jeho přístup k tagu následovně: 

„Najednou jsem četl o newyorském graffiti a říkal si, že to jsou lidi jako já, že zřejmě řeší 

podobné problémy (…) Líbily se mi ty jména, ta komunikace, ten přímočarý postoj. Začal 

jsem psát MANIAC a byl na to patřičně hrdý.“137

Dá se říci, že věci, které se v Americe vyvíjely delší dobu, byly v Čechách po pádu režimu 

dostupné hned – již jako hotový produkt. Writeři nacházeli inspiraci zejména v časopisech 

a televizi. Graffiti se po republice začalo šířit i díky časopisu Poplife, který věnoval graffiti 

celou stranu, což byl na tehdejší poměry veliký prostor v časopise, který byl volně dostupný 

všem.138  Kromě tohoto komerčního časopisu, vydávali writeři i své vlastní magazíny, 

například Druhá barva, nebo později Terrorist.

5.1 TCP Crew a další významné crews pražské scény 

Informace, které média podávala, byly velice omezené, pro writery měly ale jasné poselství. 

Velice rychle pochopili, že princip spočívá v šíření jejich jména a ve vytváření crews: „Když

se spojí víc lidí pod jednou značkou, má to na ulici větší efekt“. Writeři se tedy pomalu 

spojují ve větší crews a nejvýznamnější z nich se stává TCP Crew.

                                               
136 OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 52. ISBN 80-204-1325-1., st.38
137 Tamtéž., st. 38
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TCP crew byla v Praze první crew (The Color Posse). TCP ovlivnila všechny další generace 

a určila směr, kterým se graffiti u nás vydalo: „Později si (Pois) z cesty do San Franciska 

přinesl zcela nový styl a jako jediný v Praze i členství v tamní CW crew. Nad piecy dosud

nevídaných rozměrů 20x3 metrů zapomínali pražští homeboys dýchat.“139  Právě parta TCP 

byla první, která na našem území namalovala historicky první wholetrain, vytvořili pro ně

ikonický veliký stříbrný nápis TCP!ONE.

Obr. č. 40 : TCP Crew

V roce 1994 se u nás začaly prodávat první plechovky s barvou, což writery povzbudilo 

k malování: „Celej rok 94 jsme malovali. Malovali jsme i třikrát denně (…) časem jsme tomu 

tak propadli, že jsme nestíhali ani jíst.“140 S narůstající intenzitou tagů ale najednou TCP crew 

dochází, že tvoří sami a v podstatě nemají konkurenci. A tak postupně writeři, kteří byli u 

zrodu TCP Crew začínají zakládat i další crews. Na práci TCP Crew navazuje takzvaná DSK 

Crew, která se dostává v roce 1995 na vrchol a nahrazuje dosud „vládnoucí“ TCP.

Writeři BLOET a Vladimir 518 ale po čase z DSK Crew odcházejí a zakládají crew s názvem 

NNK, kolem které se ale začínala šířit jakási vlna strachu: „Vzniknul systém, v němž jedna 

skupina začala využívat svých zkušeností a vlivu k získání moci nad ostatními. NNK byla silná 

crew a její piecy byly vidět i proto, že se je ostatní báli přejet.“

V letech 1995 a 1996 dochází k „boomu“ writerů – i z tohoto důvodu si starší writeři začali 

chránit své teritorium před toyem, který byl schopen svým nekvalitním tagem zničit vážený 

piece.: „Jasně, vždycky jsme chtěli, aby se graffiti rozjelo, aby lidí přibejvalo, ale časem, 

a právě i díky médiím, se z toho stalo něco jako móda. Přístup těch novejch lidí byl takovej,

že se hned automaticky považovali za frajery a za tu chvíli, co malovali, stačili udělat hrozně 

                                               
139 OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 56. ISBN 80-204-1325-1., st.39
140 OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 56. ISBN 80-204-1325-1., st.42
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moc nesmyslů a chyb. A v tý době začalo hodně problémů, objevilo se násilí. My, co jsme se 

znali už dlouho, jsme se cejtili jako rodina a tyhle lidi jsme prostě nechtěli potkávat ani ve

městě narážet na jejich věci. Takže jsme je mlátili, okrádali je o barvy a tak podobně.“141

5.2 Pražský street art 

Street art se u nás objevuje až po roce 2000.142 Writeři postupně opouští od zdokonalování 

tagů a vrací se k původnímu záměru graffiti: snaží se znovu ovládnout město a přitáhnout na

sebe pozornost široké veřejnosti. Zároveň se objevuje touha mít v „záloze“ více výrazových 

prostředků než jen písmo, důležitá je také autenticita kresby, nejen její dokonalé technické 

provedení. Writeři tedy přetvářejí své tagy v obrazová loga či piktogramy a snaží se odlišit od

masy tagů, které jsou k vidění po celé metropoli. Writeři nicméně zůstávají věrní sprejům, jen 

k nim postupně přidávají další média, jako jsou samolepky, šablony a tvoří za pomocí 

válečků, štětců a podobně.143

5.2.1 CAP Crew 

Na počátku pražského street artu stojí skupina writerů (Bleze, Most, Masker, Dirty, Dize 

Teve), kteří se nazývají CAP Crew neboli Crew Against the People. Svého plného „rozkvětu“ 

dosahuje crew v roce 2005. Lehký až infantilní styl byl pro tuto skupinu vždy velice 

charakteristický. CAP se začíná názorově vyhraňovat proti zbytku pražské writerské 

komunity, která v té době zažívá krizi a dělí tak celou scénu na dva tábory příznivců 

a odpůrců. Tvorba CAP, stále zábavná, avšak stále více kritická k tradičnímu graffiti se stává

objektem diskuzí a sporů. Představitelé skupiny se soustředí na styl a originalitu, ideovou 

náplň a novou vizualitu graffiti potažmo street artu.

                                               
141 OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 65. ISBN 80-204-1325-
142 Tamtéž., st. 38
143 MATOUŠEK, Ivan. Street art : magisterská práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra Výtvarné výchovy, 2009
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Obr. č. 41: CAP crew

5.2.2 PASTA ONER

PASTA ONER, civilním jménem Zdeněk Řanda, je v současnosti největším propagátorem 

street rtu a graffiti na české scéně. Ke graffiti se dostal ještě na základní škole, v roce 1993. 

Kolem roku 1997 začal používat nickname PASTA ONER. Začíná působit nejprve jako člen 

NTS crew, která ovládla pražskou Evropskou třídu a přilehlé okolí. Největší boom jejich 

tvorby se odehrál na přelomu let 1996 – 1997.144

Pasta postupně opouští graffiti a začíná tvořit v duchu street artu. Tento přechod měl počátek 

již na střední škole, kde začal o graffiti znovu přemýšlet tím, že více chápal typografii 

a grafický design. Graffiti ale vděčí za to, že ho naučilo pozorovat věci kolem něj 

v souvislostech, které ho posunuly blíže k vizuální komunikaci. 

Symbolem začátku street artové kariéry je jeho tzv. „okřídlená pasta“, kterou vylepoval

v pražských ulicích.145  Proč zrovna tento symbol vysvětluje umělec následovně: „Já vlastně

ani nevim, byli lidi, který se v tý době snažili hledat nějaký vyšší smysly, třeba že to vychází 

z mýho podvědomí. Já teda moc nevim ale spíš si myslim, že motiv těch křídel je třeba ve 

                                               
144 OVERSTREET, M.: In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2008.  ISBN 80-204-1325-1, st. 39
145 PASTA ONER. Interview. In: Studio 6 ČT 1. TV, ČT 1, 4. 5. 2013, 09:44. Dostupné také z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/213411010120421/video/257368
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street artu dost častej, takže možná z toho důvodu. Ale v době, když jsem to začal dělat, to pro 

mě asi mělo nějakej hlubší význam.“146

Obr. č. 42, 43– PASTA ONER a pro něj typická „okřídlená pasta“

Graffiti mu také pomohlo lépe pochopit grafiku a design co se týče vztahu k barvám a písmu.: 

„Po těch osmi letech pro mě bylo graffiti už tak známý prostředí, že mě v něm těžko mohlo 

něco překvapit. Street art měl kouzlo nový věci a to jsem potřeboval, abych se nezasekl

v rutině. Street art přinesl novou energii, nový vnímání města a mého jména. Nakreslil jsem 

první tubu zubní pasty a přidal jsem jí křídla, což je pro graffiti a street art typickej prvek,

alespoň podle mě.“147

PASTA ONER se postupně začal věnovat velkoformátovým malbám, velice často využívá 

techniky sítotisku. V jeho díle můžeme najít inspiraci komiksem, pop artem a téměř vždy

zde najdeme fascinaci reklamou: „Často ve svých dílech reflektuju konzumní styl života 

z toho důvodu, že jednak proto, že samozřejmě místo a čas ve kterým žijeme je toho plnej 

a mě se to samozřejmě týká jako kohokoliv jinýho.“

                                               
146 PASTA ONER. Interview. In: Studio 6 ČT 1. TV, ČT 1, 4. 5. 2013, 09:44. Dostupné také z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/213411010120421/video/257368
147 Tamtéž., st. 40
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Obr. č. 44, 45: Pasta Oner a jeho nástěnná malba v galerii DOX, Výstava The Chemistry 

Gallery

Postupem času se stal fenoménem v prostředí českého street artu. Rozhodně se nebál 

vystoupit z řady a je obdivován pro svou neoblomnou toleranci a trpělivost v rámci hájení 

street artu před širokou veřejností.148 Na svém kontě má již kolem 50 výstav, byl přizván i na 

výstavu Expo v Šanghaji v roce 2010, kde v českém pavilonu vystavoval v rámci projektu 

nazvaný Metropolis.149 V posledních letech dostal povolení vytvořit nástěnnou malbu na 

národní třídě, na fasádu galerie současného umění DOX v Holešovicích vytvořil rozlehlou 

malbu a na jaře roku 2013 dokončil velkoplošnou malbu blízko stanic metra Invalidovna 

a Dejvická.150

                                               
148 PASTA ONER. Interview. In: Studio 6 ČT 1. TV, ČT 1, 4. 5. 2013, 09:44. Dostupný také z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/213411010120421/video/257368
149 Tamtéž.
150 OVERSTREET, M.: In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 80-204-1325-1, st. 43
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6. Street art a graffiti v současnosti

6.1 Reklama

Street art a graffiti jsou ze své podstaty především nekomerční fenomény. Jak street art, tak 

reklama se nacházejí na ulici a vytváří jakousi kulisu města. Díla street artistů tak fungují na 

stejném principu jako reklama jen s tím rozdílem, že zákazník nemá u street artu plně 

definovaný produkt. Street art se snaží předat kolemjdoucím určité poselství, reklama 

propaguje. V obou „oborech“ nalezneme snahu o vytvoření díla, které osloví širší veřejnost.151

Reklamní průmysl tak velice rychle pochopil sílu a přitažlivost street artu pro mladé publikum 

a porozuměl výrazovým možnostem street artu.152 Postoj reklamy a street artu je tedy velice 

často ambivalentní. 

Mentalita writera a mentalita kreativce z reklamní agentury je velice podobná v jedné zásadní 

věci - oba dva chtějí své jméno, svou značku, umístit na to nejžádanější místo tak, aby byla 

všem na očích. Street art se tedy stává novým komunikačním médiem, přes které velké módní 

firmy prezentují své značky, přestože dekádu zpět byla tato forma umění kritizována těmi 

samými institucemi, kterými je dnes oslavována.153 Tato spolupráce se ale rovněž stává 

předmětem kritiky mnohých  writerů. Většinou jde o writery, kteří dodnes upřednostňují 

zejména tagování a dělají graffiti nikoli kvůli profitu ale kvůli jeho subkultuře, adrenalinu 

a své crew.

                                               

151 FOLDYNOVÁ, Adéla. Pouliční umění - teorie na ulici. Vyd. 1. Editor Filip Jakš. Praha: Interaktiv.cz, 2008, 28 s. ISBN 978-80-903904-
4-7, st. 17
152 POSPISZYL, Tomáš in Street art Praha. Praha: Arbor vitae, 2007, 464 s. ISBN 978-808-6300-993, st. 12
153MUNRO, Jamie Danielle. Www.trendreports.com: The Things you should know about street art in 
Advertising.Www.trendreports.com [online]. 2012 [cit. 2014-02-04]. Dostupné z: http://www.trendreports.com/article/street-art-in-
advertising
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Obr. č. 47:výsledek spolupráce writera PASTA ONER a výrobce piva Heineken –

pomalovaná lahev na pivo

Foldynová odlišuje street art a reklamu ve dvou hlavních směrech – komerčnosti a legálnosti. 

Reklamu definuje jako ryze komerční záležitost, jenž vzniká s cílem propagovat produkt 

a následně zvýšit jeho prodej. Street art, na druhou stranu, je fenoménem spíše nekomerčním. 

Nenabízí žádný produkt ani službu, často staví sám sebe do pozice jakéhosi estetického 

vyjádření nebo upozorňuje na určitý problém ve společnosti. Reklama je na rozdíl od street 

artu či graffiti legální, a právě proto se nemusí ve svém rozšíření a umístění omezovat.154

Writeři, kteří toto užití street artu odsuzují, se často zapojují do guerillové války umělců ulice 

proti reklamě.155 Reklama symbolizující konzumní společnost je předmětem kritiky writerů.

Brněnský writer TIMO vede taktéž otevřenou válku s billboardy a reklamními agenturami:

„Uvědomuju si, že veřejnej prostor je plnej reklam, který lákají na nějaký soukromí, inzerujou 

kachličky do koupelny, sedačky, auta, bazény, nějaký plynový kotle, jakýkoliv nesmysly, že 

veřejnej prostor je ukradenej pro to, aby se ti lidi privatizovali sami do sebe, do takové 

                                               

154 FOLDYNOVÁ, Adéla. Pouliční umění - teorie na ulici. Vyd. 1. Editor Filip Jakš. Praha: Interaktiv.cz, 2008, 28 s. ISBN 978-80-903904-
4-7, st.18

155 Tamtéž, st. 19
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vnitřní emigrace. Aby se na to vykašlali.“156 Proti tomuto fenoménu se rozhodl bojovat tak, 

že brněnské veřejné prostory zaplnil nápisem „NEBOJ“ – považuje ho za mírné poselství 

toho, aby se lidé nebáli agrese reklam.

Obr. č. 47: TIMO

                                               
156 Český rozhlas: Brněnský sprejer TIMO: Reklamy nutí k vnitřní emigraci. ZABLOUDILOVÁ, Táňa. Www.rozhlas.cz [online]. 2013 [cit. 
2014-05-17]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/radiowave/rozhovory/_zprava/brnensky-sprejer-timo-reklamy-nuti-k-vnitrni-emigraci--
1227802
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6.1.1 Kaws

Writer Kaws je nejvýznamnější zástupce amerického street artu, který od samého začátku 

s reklamou pracoval jako s médiem. Kaws pracuje s danou reklamou a jejím vizuálem. 

Ponechal viditelné některé detaily daného reklamního banneru, avšak upravil ho tak, aby 

odpovídal jeho street artové formě. Důvodem jeho zaměření zrovna na „zkrášlování“ reklamy 

je čistě to, že měl možnost, jak sám vysvětluje: „Máte volné tyhle prostory, nikdo je 

nevyužije, přitom jsou na hlavních silnicích a tazích skrz města. Jsou na těch nejviditelnějších 

místech, a proto jsem tvořil právě tam.“157

V roce 1995 dal Barry McGee alias Twist Kawsovi k dispozici klíč od prosklených 

světelných boxů s reklamou, které se hojně objevovaly na zastávkách hromadné dopravy.158

Kaws přestal psát své jméno na zdi a začal předělávat již existující reklamy.159 Vždy odcizil 

daný plakát a následně ho přetvořil „k obrazu svému.“ Nikdy nezapomněl doplnit pro něj 

typické symboly – komiksové postavičky, mající písmeno X místo očí a ocásek ještěrky 

v pastelových barvách. Ve finále všechny tyto plakáty vrátil předělané zpět na místo, odkud si 

je vypůjčil.160

Obr. č. 48, Obr. č. 49 – KAWS a jím předělané reklamy

                                               
157 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 109
158 MANCO, By Nicholas Ganz. Ed. by Tristan. Graffiti world: street art from five continents. Reprint. London: Thames, 2004, ix, 394 s. 
ISBN 978-050-0511-701, st. 41
159 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 109
160 MANCO, By Nicholas Ganz. Ed. by Tristan. Graffiti world: street art from five continents. Reprint. London: Thames, 2004, ix, 394 s. 
ISBN 978-050-0511-701, st. 41
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A tehdy se zrodil fenomén.161 Ačkoli na všech reklamách pozměnil pouze malé detaily, často 

úplně vymizelo původní sdělení reklamních tvůrců.162 Kolem modelek Calvina Kleina se

ovíjela nestvůra za jejich zády, dítěti z reklamy na mléko nasadil plynovou masku.163 Kaws 

kolem sebe vytvářel zmatek. Málokdo totiž věděl, zda jde o předem objednanou reklamu nebo 

je daný výtvor součástí jakéhosi protestu proti konzumu. Sám Kaws přiznává, že je nerad 

škatulkován a posuzován podle jednoho měřítka. „Pokud udělám něco ve středu a něco 

v pátek, měly by to být dvě diametrálně odlišné věci.“164

Projekt, který společně s McGeem nastartovali, byl pozoruhodný hned v několika 

momentech: stírala se zde hranice mezi graffiti a reklamou, chytře využili možnosti, jak 

oslovit co nejširší veřejnost a zároveň je velice pozoruhodná genialita s jakou původní 

reklamu nahrazují tou „novou“.165

V současné době je Kaws na vrcholu kariéry. Suverénně je zmiňován vedle takových ikon 

pop kultury, jako byl Takashi Murakami, Keith Haring nebo Jeff Koons.166 A stejně dobře 

dokazuje, že jeho kariéra podnikatele je srovnatelná s jeho kariérou umělce. 

Kawsovy kolekce skateboardů, triček, tenisek či plakátů se prodávají po celém světě.167

Nehledě na to, že mu neustále chodí nabídky od různých světově proslulých značek, aby

vylepšil jejich reklamu. Sám umělec se tomu směje „ Je to ironie osudu. Strávíte polovinu 

života tím, že vás honí policie za to, co děláte. A teď vám za to podobní lidé nabízejí peníze. 

Je to velice zvláštní pocit.“168

Kaws byl oslavován jako hrdina, jako kulturní sabotér v době pohlcené reklamami. Nicméně 

samotný umělec se s tímto označením nikdy nesmířil. „Nechci se označovat za politického 

mluvčího těch, kteří jsou bez hlasu. Nikdy to nebylo o tom, že bych šel proti reklamě. To by 

                                               
161 RUHRBERG, Karl. Umění 20. století: [malířství, skulptury a objekty, nová média, fotografie]. Reprint. Editor Ingo F Walther. Köln: 
Taschen, 2011, 2 sv. ISBN 978-3-8365-3519-9, st. 420
162 KLEIN, Radovan,:“ Kultúrna identita příslušníka subkultury graffiti“ (bakalářská diplomová práce), Pedagogická fakulta, 2005,. 
Vyhledáno 2013-03-07. Dostupné z: http://www.aerosolart.sk/clanky/diplomofka.htm
163 MANCO, By Nicholas Ganz. Ed. by Tristan. Graffiti world: street art from five continents. Reprint. London: Thames, 2004, ix, 394 s. 
ISBN 978-050-0511-701, st. 41
164 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 111
165 Tamtéž., st. 111
166 MANCO, By Nicholas Ganz. Ed. by Tristan. Graffiti world: street art from five continents. Reprint. London: Thames, 2004, ix, 394 s. 
ISBN 978-050-0511-701, st. 61
167 Tamtéž., st. 61
168 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 112
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bylo největší nepochopení mé práce. Měl jsem stále v krvi graffiti, snažil jsem se ho dostat tu 

sem, tu tam a užíval si tu radost z napadání veřejného prostoru.“169

6.2 Graffiti a street art události v České Republice 

Dalším důkazem rozšíření graffiti a street artu mezi většinovou ale i odbornou společnost 

mohou být festivaly organizované za pomoci galerii a uměleckých institucí. Mezi

nejvýznamnější festivaly patří například festival NAMES nebo Graffiti Boom. 

Street art a graffiti festival NAMES proběhl v Praze v srpnu roku 2008, kdy se Janu Kalábovi 

podařilo pozvat do Prahy významné umělce z různých koutů světa. Jak říká Kaláb, „graffiti 

se vyvíjí ve světě, kde je od začátku jasné, že musíte sledovat, co udělali včera ostatní,

abyste mohli vy dneska udělat něco většího, lepšího nebo barevnějšího“ a vysvětluje tak své 

pohnutky k uspořádání festivalu – chtěl zjistit, kam se posunuli jeho kolegové z ostatních 

zemí a ostatních crew.170

Obr. č. 50 – MASKER a jeho dílo na festivalu NAMES

Festival Graffiti Boom vznikl v roce 2009. Organizátorem festivalu je Galerie výtvarného 

umění v Chebu za finanční podpory Města Cheb a Ministerstva kultury. Snahou celé akce je

vytvářet ve městě živou galerii nástěnných maleb na vysoké umělecké úrovni. Do projektu 

byly zapojeny veřejné instituce, které poskytnuly své budovy a na oplátku byly vytvořeny na

jejich majetku umělecky hodnotná díla působící nejen v kontextu městské výzdoby, ale i

                                               
169 LEWISOHN, Cedar. Street art: the graffiti revolution. 1. pbk. ed. London: Tate, 2009. ISBN 9781854378750, st. 111

170 VOMÁČKOVÁ, Klára, ed., ČERMÁKOVÁ, Blanka, ed. a KALÁB, Jan. Jména: první festival street artu a graffiti v České republice: 
26. srpen - 12. říjen 2008. Praha: Občanské sdružení Trafačka, 2008. 194 s. ISBN 978-80-254-3191-7, st. 6
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výtvarného umění obecně. Chebská galerie zde působí v roli iniciátora a odborného garanta.

Dále zde vznikla možnost zapojit do výstavního programu galerie umělce vycházející 

z kořenů street artového umění. Cheb se tak dostal nejen na mapu českého graffiti, ale bylo to 

navíc dokonce téměř oficiální, tedy vědomé gesto, protože akce byla legální. 171

Obr č. 51: Aktuální plakát k ročníku 2014 

Zatím největší výstava street art v Čechách probíhala v Městské knihovně v Praze od 10.října 

2012 do 12.ledna 2013 pod záštitou Galerie Hlavního města Prahy. Mezinárodní výstava se

snažila zachytit historii graffiti a street artu. Upozorňuje, že podstatou již uznávaného 

nicméně stále zpochybňovaného výtvarného vyjádření může být kromě revolty a nutnosti 

vyjádřit sám sebe také hluboký vztah k městu a jeho podobám.172

                                               
171 WOHLMUTH, Radek. Http://graffitiboom.triodon.com/. Http://graffitiboom.triodon.com/ [online]. 2009 [cit. 2014-06-16]. Dostupné 
z:http://graffitiboom.triodon.com/zed-2009/2009/#.U58YAfl_uKY
172 WOHLMUTH, Radek. Http://www.phatbeatz.cz/. Http://www.phatbeatz.cz/ [online]. 2013 [cit. 2014-06-20]. Dostupné 
z:http://www.phatbeatz.cz/mestem-posedli-vystava-streetart-festival
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Obr. č. 52: Městem posedlí GHMP

Street art se v posledních letech dostává i do charitativních projektů. V ČR je nejznámějším

produktem spolupráce street artu a neziskové organizace projekt s názvem „Art for Amnesty.“

Jedná se o mezinárodní projekt, do kterého se zapojují umělci za účelem vyjádření podpory 

Amnesty International v jejich snaze o prosazování lidských práv po celém světě. V České 

republice se do tohoto projektu zapojil také PASTA ONER, vytvořil 40 sítotisků, které 

prodává a výtěžek věnuje výše zmíněné neziskové organizaci.173

Obr. č. 53: PASTA ONER, Art for Amnesty (http://art.amnesty.cz/)

                                               
173

AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA, o. s. Art for Amnesty [online]. 2014 [cit. 26-06-2014]. Dostupné 
z: http://art.amnesty.cz/

http://art.amnesty.cz/
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Závěr 

Záměrem této práce bylo přiblížení a popsání pozoruhodného způsobu vlastního uměleckého 

vyjádření tvůrců graffiti a street artu. Snažila jsem se nastínit vznik a vývoj graffiti a street 

artu tak, aby z práce bylo zřetelné, jakou obrovskou stopu v uměleckém ale i neuměleckém 

světě graffiti a street art zanechal. Obdivuji, kterak se z umění plebsu, který se sotva uměl 

podepsat, stává umění města až ke street artu. Umělci tvořící na ulici jsou vtipnými, 

burcujícími, šokujícími a udivujícími faktory, které nutí uspěchané město se na chvilku 

zastavit a nadechnout. 

Umění ulice je propojením faktu, že mladá generace chce umělecky tvořit, lidská potřeba 

umění je větší než kdy dříve. Svět je v současné době rychlejším, anonymnějším, 

chaotičtějším a touha jej uspořádat, ukotvit se v něm a zanechat stopu je tak důležitější než 

kdy předtím. 

V graffiti a street artu vidím prostředek seberealizace mnoha mladých lidí, kteří mají 

obrovskou touhu po sebevyjádření, která je ještě více zatraktivněna faktem, že je ilegální. Zdá 

se, že věčná debata kolem toho, zda je graffiti a street art umění nebo vandalismus asi nikdy 

nezmizí. Jedni tento druh umění milují, druzí jím opovrhují. Moje práce nemá za cíl určit 

jednoznačnou odpověď na tuto debatu. Chtěla jsem ale čtenáři poskytnout dostatečné 

množství informací k tomu, aby si obrázek mohl udělat sám. Budoucnost street artu osobně 

vidím v propojení writerů s investory, galeristy ale i neziskovými organizacemi. Sepsáním 

práce tedy můj zájem o danou oblast rozhodně nekončí, ba naopak. Proces tvorby této práce 

mě inspiroval k mnoha úvahám a aktivitám, které jsou se street artem spojené a jeho vývoj 

budu bedlivě sledovat i nadále. 
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