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Monika Sedláčková: Graffiti a street art – vznik a vývoj umění ulice

V práci se vyskytují stará i nová témata, která provázejí výzkum street artu a 

graffiti, třeba hojně přetřásaná otázka poměru kategorie umění k těmto 

výtvarným projevům. Tato otázka je stále otevřená a nejsem si jistý, zda je 

důležitá či dokonce relevantní, vzhledem k tomu, že povaha „pouličního“ obrazu 

byla alespoň v počátcích funkčně velmi odlišná od toho, jak je v estetice, filosofii 

umění atd. pojem umění tematizován. Je nutné nezapomínat, že ne každý 

rukodělný či výtvarný obraz musí mít nutně něco společného s kategorií umění, 

ale může se pohybovat v kontextu zcela odlišných funkcí (jak dnes tak 

v minulosti). „Pouliční“ obraz (tento pojem bych využíval raději než termín umění) 

může být zkoumán z hledisek sociologických, antropologických, politologických, 

estetických, z hlediska urban studies, sémiotiky atd. Není úplně jasné, které 

z těchto hledisek autorka bakalářské práce preferuje, ale výrazné je zde zřejmě 

estetické hodnocení. Myslím, že by měl být více reflektován výrazný posun mezi 

původním graffiti (nejen tím newyorským z druhé poloviny 20. století, ale i tím 

„prehistorickým“, které představují třeba politické nápisy v antice, středověké i 

novověké dehonestace a karikatury na zdech atd.) a dnešním vrůstáním street 

artu do uměleckého provozu (galerií, uměleckého trhu), ale též reklamy a 

populární kultury. Právě symbiózu street artu a uměleckého provozu chápe 

autorka v závěru jako budoucí vhodnou cestu pro tento obor. Nicméně hlavně jde 

o to, že mezi původním pouličním obrazem a dnešním street artem zeje výrazná 

diskurzivní trhlina, velmi se proměnily funkce, kontexty a ideologické souvislosti. 

Vyjma kontinuity původního graffiti a dnešního street artu je třeba zdůrazňovat 

diskontinuitu, přeryvy – třeba přechod od gesta a indexového znaku k ornamentu 

a life stylu. Autorka dobře zmapovala historii, vývoj a kontinuitu daných 

fenoménů, je však diskutabilní, jestli máme vztah mezi graffiti a street artem 



chápat jako historický vývoj nebo jako rozpor, zvrat funkcí, přeryv diskurzů. 

Z obou přístupů lze asi vybrat nějakou část, v obou mají nějaké složky svoji 

platnost. Autorka vykonala na poli průzkumu vztahů mezi graffiti a street artem 

několik důležitých kroků, ale ne vždy si zachovala „kritický“ odstup nutný pro 

teoretické podchycení daných fenoménů. Její práce poskytuje motivaci k diskusi, 

přichází s uceleným názorem, který je snad otevřený i kritické reflexi.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 2 až 3. 
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