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Abstrakt 

Předmětem této práce je představit vizuální umění ve veřejném prostoru na 

území České republiky. Úvodem této práce se věnuji pojmu umění, pojmu umění 

vizuálního a pojmu veřejné prostředí. Nachází se zde výběr a přiblížení nejdůležitějších 

druhů tohoto umění. V práci je přiblížen vývoj tohoto umění v českém prostředí, a to od 

první poloviny 20. století až do dnešní doby. I přes to, že toto umění během jednoho 

století ušlo obrovský kus cesty a postupem času začalo využívat možností nových 

technologií, můžeme i zde vysledovat tendence k návratu a opakování toho, co známe 

z minulosti. Uvádím zde výběr nejzajímavějších instalací a akcí, které pod toto umění 

spadají a vhodně jej reprezentují. Praktická část mé práce měla za úkol sledovat články 

týkající se vizuálního umění ve veřejném prostoru České republiky v průběhu deseti let, 

a to ve čtyřech týdenících – Reflex, Respekt, Instinkt a Týden.  

 

Abstract 

The goal of this thesis is to introduce visual fine art in public space in the Czech 

Republic. Introduction of this thesis is devoted to concept of art, concept of visual art 

and concept of public space. This thesis is a selection  of the most important kinds of art 

and their approach. This thesis is depicting the development of art in the Czech public 

space, from the first half of the 20th century until today. Despite the fact that this art has 

gone a long way for over a century and during this time it has began to exploit the 

potential of new technologies, we can also track the  tendency to repeat and return what 

we know from the past. I demonstrate the selection of the most interesting art 

instalations and events which could be ment as representants of these arts. The practical 

part of this thesis track the articles about visual fine art in public space in the Czech 

Republic during the ten years in four weekly magazines – Reflex, Respekt, Instinkt and 

Týden.  
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Úvod 
 

Předmětem této práce je představit vizuální umění ve veřejném prostoru na 

území České republiky. Úvodem této práce se věnuji pojmu umění, pojmu umění 

vizuálního a pojmu veřejné prostředí. Správné vysvětlení těchto pojmů je důležité pro 

další práci s tímto textem. V úvodu první kapitoly se také nachází výběr a přiblížení 

nejdůležitějších druhů tohoto umění. Práce má za cíl čtenáři poskytnout základní 

přehled v tomto druhu umění. Zároveň přiblížím vývoj tohoto umění v českém 

prostředí, a to od první poloviny 20. století až do dnešní doby. I přes to, že toto umění 

během jednoho století ušlo obrovský kus cesty a postupem času začalo využívat 

možností nových technologií, můžeme i zde vysledovat tendence k návratu a opakování 

toho, co známe z minulosti. Poté je již jen na umělcích, jak tyto zkušenosti své, či 

zkušenosti svých předchůdců, zpracují a jestli je budou schopni posunout na novou 

úroveň.  

 

Závěrem teoretické části uvádím výběr nejzajímavějších instalací a akcí, které 

pod toto umění spadají a vhodně jej reprezentují. Protože je možné pod definici 

vizuálního umění zahrnout jakékoli umění, které můžeme konzumovat pohledem, bylo 

nutné, abych se omezila pouze na jistý výběr jednotlivých druhů tohoto umění. Práce, 

která by byla schopna obsáhnout veškeré vizuální umění, by dalece přesahovala rozsah 

práce bakalářské. Z tohoto důvodu se v práci nevěnuji vizuálnímu umění filmovému, 

divadelnímu, tanečnímu a sochařství se dotýkám pouze okrajově.  

 

Protože se práce během svého vzniku začala vyhraňovat směrem k umění 

volnému, umění komerční jsem se, až na výjimky, rozhodla vynechat také. Komerční 

umění samotné má tak velký rozsah, že by opět narušilo strukturu a rozsah práce 

bakalářské.  

 

Praktická část mé práce měla za úkol sledovat články týkající se vizuálního 

umění ve veřejném prostoru České republiky v průběhu deseti let, a to ve čtyřech 

týdenících – Reflex, Respekt, Instinkt a Týden. Předem tohoto výzkumu jsem si zvolila 

hypotézy, které jsem se snažila pomocí proměnných a vhodně zvolených klíčových slov 
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ověřit. Hypotézy společně s celým výzkumem jsou k dispozici v závěrečné kapitole této 

práce.  

 

1 Vizuální umění a veřejný prostor 
 

Ottův slovník naučný definuje umění jako „V nejširším slova smyslu nazývá se 

um kteréhokoliv druhu lidské tvoření a působení, k němuž potřebí jest zvláštní 

dovednosti a zručnosti. I míní se slovem tím někdy souhrn výtvorů nebo výkonů 

samotných, někdy soustava pravidel a předpisů v oboru v tom platných, někdy zase 

pouze ona nezbytná dovednost a zručnost. Poněvadž pak každá činnost taková k sebe 

menší dokonalosti dospívá teprve cvičením se a učením a toto zase předpokládá 

přiměřenou způsobilost osobní, ať tělesnou nebo duševní, je patrno, že umění není 

každému stejně přístupné, pročež možno také říci, že um je vlastně to, co neumí každý, 

nýbrž jen člověk zvláště k tomu způsobilý a vycvičený – tj. umělec.  

 

Také Susan A. Snodgrass se nám s pochopením pojmu umění, tentokráte však 

veřejného, snaží pomoci ve své kapitole ‚Dynamika veřejného a soukromého 

v chicagském umění‘, kde cituje definici veřejného umění konceptuální umělkyně 

Agnes Denés: „Umění ve veřejném prostoru je důležité pro naše obce i pro umělecký 

výraz, bude však odsouzeno k neúspěchu, pokud se nedokážeme vyrovnat s jeho složitou 

povahou a jeho možnostmi. Umění musí zůstat svobodné a k tomu čerpat sílu pro svou 

obrodu z hodnocení světa, jehož témata reflektuje a analyzuje. Umění ve veřejné sféře 

ztrácí svou drahocennost, ale získává na síle tím, že se stává sociálním fenoménem, dělí 

se ochotně a účinně s ostatními. Jediným omezením uměleckého slovníku je hloubka a 

jasnost umělcovy vize, jeho schopnost vytvářet pravdivou syntézu a dobře ji vyjadřovat. 

Takové umění vidí realitu, ale nevzdává se snu.“1  

 

Chápání veřejného prostoru jako pojmu není zcela jednoznačné. Ve svém 

obecném pojetí znamená veřejný prostor všechna místa, která jsou stejně dostupná všem 

členům společnosti. Lze to tedy chápat tak, že veřejný prostor je jakýmkoliv prostorem, 

                                                 
1 Umělecké dílo ve veřejném prostoru: Katalog 4. výstavy Sorosova centra současného umění - Praha. s. 

213. 



   

 

5 

  

který není prostorem soukromým a který zároveň může sloužit jako prostor vhodný 

k setkávání od sféry komunikace až po fyzickou stránku tohoto procesu.2  

 

Julie Kačerovská upřesňuje tyto dvě úrovně setkávání prostřednictvím definice 

Dona Mitchella, uznávaného profesora geologie: „Pojem veřejný prostor dle názoru 

Dona Mitchella lze chápat ve dvou rovinách. Jedna rovina veřejného prostoru, která 

není přímo ovlivněna institucemi, je volným dostupným prostorem bez časového a 

místního omezení (např. park, náměstí, ulice). Ve druhé rovině uvádí veřejný prostor 

v podobě instituce, která je veřejným prostorem podléhajícím určitým pravidlům a 

kontrole, ale zároveň zajišťuje bezpečnost a pořádek, jedná se o prostor pro jistým 

způsobem vymezenou veřejnost.“3 

 

Vztah veřejného a veřejnosti k umění a ke kultuře ve veřejném prostoru definuje 

také profesor Martin Matějů ve svém článku ‚K pojetí „veřejného“ a „veřejnosti“‘, kde 

vychází z přednášky K. Mannheima s názvem ‚Duše a kultura‘: „V intencích 

Mannheimových myšlenek lze analogicky uvažovat o veřejném prostoru a prezentaci 

uměleckého díla - "věci veřejné" sui generis - jako o mezilidském mostu podmiňujícím 

kontinuitu kultury.“ Totiž akt, kterým stavíme dílo mezi sebe a ostatní, je aktem, kterým 

vstupujeme do vztahu s jiným člověkem a to je jedním z nejzákladnějších rysů lidství. 

Tento mezilidský most stavíme mezi sebe a ostatní lidi. Žijeme totiž s vědomím, že je 

nás hodně a že existujeme odděleně. Prostřednictvím tohoto díla se tedy snažíme, 

alespoň na vymezený čas, o mezilidské propojení.4 

 

 

 

 

 

                                                 
2 KAČEROVSKÁ, Julie. Kniha - objekt ve veřejném prostoru. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta výtvarných umění, 2013, s. 48. ISBN 978-80-214-4840-7. 

3 KAČEROVSKÁ, Julie. Kniha - objekt ve veřejném prostoru. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta výtvarných umění, 2013, s. 48. ISBN 978-80-214-4840-7. 

4  MATĚJŮ, Martin. K pojetí "veřejného" a "veřejnosti". Katalog z výstavy Umělecké dílo ve veřejném 

prostoru [online]. 1997, , 2 [cit. 2016-05-10]. Dostupné z: 

http://cca.fcca.cz/fileadmin/user_upload/CENTRUM/Archiv_projektu/Vyrocni_vystavy/1997/Umeleck

e_dilo_ve_verejnem_prostoru/K_pojeti_verejneho_a_verejnosti.pdf 
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1.1 Vizuální umění ve veřejném prostoru a výběr jeho druhů 
 

Vizuální umění ve veřejném prostoru má svá specifika – může být trvalé i 

dočasné, musí mít k dispozici prostor, který může jak doplňovat, tak přetvořit v něco 

zcela jiného. Veřejný prostor se neomezuje pouze na ulice měst, často se využívá i 

přírodních krajin, veřejných či opuštěných budov, a tak podobně.  

 

Tato kapitola představuje průřez spektrem druhů a směrů vizuálního umění ve 

veřejném prostoru a pomocí konkrétních příkladů seznamuje s jejich podstatou. Umění 

v rámci oficiálních akcí zde nebude představeno, i když může být na první pohled 

vnímáno jako umění volné. Obsahuje ovšem aspekt komerční zakázky, a proto není 

součástí této práce. 

 

1.1.1 Land art 
 

Land art, ve světě známý také jako earthworks nebo earth art, je umělecký směr, 

kterým souhrnně označujeme uměleckou tvorbu v přírodě. Poprvé tento termín zazněl 

v průběhu 60. let 20. století, kdy se skupina umělců rozhodla opustit své ateliéry a tvořit 

volně v přírodě. Krajina zároveň představovala důležitý bod jejich tvorby. Tito umělci 

také velice často odmítali galerie s tím, že se jedná o prostory vystavující mrtvé umění, 

které slouží jako spotřební komodita. Často bývá pojmem land art označováno akční 

umění a happeningy 60. a 70. let a díla, jež mají blízko k zahradní architektuře, nebo i 

procesní umění5. Mezi první umělce, kteří toto umění provozovali, můžeme zařadit 

Waltera de Mariu s jeho dílem ‚Mílová kresba‘. Roku 1968 v Mohavské poušti vyznačil 

vápnem dvě rovnoběžky o délce jedné míle.6 

 

                                                 
5  Procesní umění - Umění, jehož hlavním záměrem není výsledné dílo, ale způsob vzniku.(viz: 

http://www.humanart.cz/slovnik/) 

6 HEJTMÁNKOVÁ, Tereza, Michaela HŮRKOVÁ, Alžběta TROJANOVÁ a Marcela VESELÁ. Do 

krajiny za land-artem: praktické využití land-artu pro pedagogy a lektory environmentální výchovy. 

Horní Maršov: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, 2013. ISBN 978-80-86838-45-

8, s. 10 – 13. 
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Příloha č.I:Mílová kresba, Walter de Maria,1968 

 
Zdroj:Earthworks. Walter de Maria [online]. Dostupné z: 

http://walterdemaria.blogspot.cz/p/earth-works.html 

 

Land artisté se velmi často odvolávali na různé prehistorické stavby, nechávali 

se inspirovat obrazci v peruánské Nazce a megalitickými stavbami evropského neolitu, 

a tak bylo velmi často k jejich tvorbě zapotřebí užití těžké techniky, přemisťování 

obrovské masy zeminy, písku, balvanů a podobně. Land artová díla jsou v drtivé většině 

odsouzená k pozvolnému zániku, někdy rychlejšímu, někdy pomalejšímu, a tak u nich 

lze shledávat rysy efemérnosti.7 

 

Ačkoli se na první pohled může zdát, že land art je uměním nákladným, 

náročným na místo, techniku a provedení, nemusí tomu tak být. Dobrým důkazem je 

Richard Long, britský land artista, který se právě proti tomuto pojetí land artu 

vymezoval a sám jej tvořil tím, že chodil po horách, kdy za sebou zanechával vyšlapané 

linie nebo kamenné útvary. To později prezentoval na fotografiích a v textech či formou 

                                                 

7 GAWLIK, Ladislav. Dějiny výtvarného umění / II. díl: Od moderny po současnost. V Plzni: 

Západočeská univerzita, Ústav celoživotního vzdělávání, 2010. ISBN 978-80-7043-909-8, s.152. 
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instalace z přírodních materiálů v galeriích, čehož později využívali i další land artisté, a 

to zejména z toho důvodu, aby na sebe upozornili širší veřejnost8. 

 

1.1.1.1 Počátky land artu na českém území 
 

I v českých zemích našel land art svou odezvu, lišil se ale formou výstupů. 

Happeningy, které se děly mimo městské aglomerace, v přírodě, byly totiž často jedinou 

možností, jak tvořit bez stínu cenzury a svobodně. Tato díla se tedy objevují zejména ve 

sféře akční tvorby, nebo krajinářské či zahradní architektury. Dobrým příkladem 

krajinářské architektury je dílo Jana Šimka ‚Cesta života – Jižní svah‘ (1979 – 1985). 

V jesenických lázních vytvořil zvlněnou krajinu, která vede návštěvníky celkově k 

jedenácti zastávkám tvořeným kamennými skulpturami.9 

 

Příloha č.II: Cesta života – Jižní svah, Jan Šimek, 1979 - 1985 

 
Zdroj: Jižní svah - Jeseník, lázně. Jeseníky [online]. Dostupné z: 

http://www.jeseniky.net/index.php?obl=3&kat=11&sluz=81&pol=3110 

 

 

 

 

 

                                                 
8 HEJTMÁNKOVÁ, Tereza, Michaela HŮRKOVÁ, Alžběta TROJANOVÁ a Marcela VESELÁ. Do 

krajiny za land-artem: praktické využití land-artu pro pedagogy a lektory environmentální výchovy. 

Horní Maršov: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, 2013. ISBN 978-80-86838-

45-8, s. 13. 

9 HEJTMÁNKOVÁ, Tereza, Michaela HŮRKOVÁ, Alžběta TROJANOVÁ a Marcela VESELÁ. Do 

krajiny za land-artem: praktické využití land-artu pro pedagogy a lektory environmentální výchovy. 

Horní Maršov: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, 2013. ISBN 978-80-86838-

45-8, s. 14. 
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1.1.1.2 Site specific art 
 

Site specific art, neboli v překladu umění na zvláštním místě (někdy se můžeme 

setkat i se synonymem instalace in situ – instalace na místě), je druh umění, který se 

vyvinul z land artu. Je vyhrazen a určen prostorem, kde se nachází, protože se tento 

prostor velmi často sám podílí na celkové vizuální podobě díla. Tímto prostorem může 

být jakékoli místo, nejčastěji se však využívá volná krajina, městský prostor a objekty, 

které jsou často nevyužívané a chátrají. Hojně bývají využívané také vzdálené a špatně 

dostupné krajiny, jako třeba Velké solné jezero, kde vzniklo dílo R. Smithsona – 

‚Spirálové molo‘. Jedná se o molo vyrobené z navozeného čediče a písku. Smithson 

počítal s postupným zánikem díla, což je jednou z podstat tohoto umění. Navíc není 

molo viditelní vždy, ale pouze ve chvíli, kdy je moře ve fázi odlivu. Fakt, že dílo není 

možné shlédnout kdykoli, ale pouze tehdy, kdy nám to příroda umožní, je další 

specifikum jeho tvorby.10 

Příloha č. III.: Spirálové molo, Robert Smithson, 1970 

 

Zdroj: SpiralJetty (1970). NatureInspired Design: Science, Art, and Design Inspired by 

Living Systems [online]. [cit. 2016-04-15]. Dostupné z: 

http://natureinspireddesign.com/2013/02/what-is-land-art/spiral-jetty-1970/ 

 

                                                 

10 SCHMELZOVÁ, Radka. Sitespecific art: Lekce z landartu, performance a konceptuálního 

umění. Art &Antiques. 2008, (2), s. 38-43. 
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1.1.2 Angažované umění 
 

Angažované umění je umění, které se snaží jedince jistým způsobem probrat 

z letargie, atakovat, a to zejména tím, že nečekaným způsobem naruší veřejný prostor, 

jež je pro toto umění primárně určen. Velice často také poukazuje na kontroverzní 

témata, která společnost v jistém slova smyslu trápí. Z českého prostředí jsou 

pravděpodobně nejvíce známé skupiny Pode Bal, Ztohoven anebo Guma Guar. Musíme 

si však uvědomit, že umění těchto skupin nelze pod angažované umění řadit výhradně. 

Angažované umění si totiž od svého tvůrce žádá jasnou a naprostou názorovou 

vyhraněnost a zaujetí určitého politického postoje. To, že se na našem území skupiny 

tvořící umění přesně tohoto typu nevyskytují, může být způsobeno pravděpodobně také 

postmoderní společností, která zaujetí neměnného postoje či názoru může brát jako 

zkostnatělost a nepřizpůsobivost. Z tohoto důvodu umění výše zmíněných skupin 

řadíme do oblasti angažovaného umění i přesto, že nejsou jejími reprezentanty na sto 

procent.11 

 

1.1.3  Street art 

 

Současný street art využívá součásti ulic a jejich náladu a snaží se do nich 

nějakým způsobem integrovat. Street art lze vnímat několika způsoby. Na někoho může 

působit jako zpestření běžné šedi ulic, někoho naopak může znepokojovat při 

přemýšlení nad tím, proč jsou zde tyto obrazce, co mají znamenat a kdo a kdy je 

vytvořil. Street art v nás může dokonce vzbuzovat i jisté vzrušení, protože skrze něj 

můžeme hledět na jakési tajemné aktivity v ulicích města, které musíme luštit.12 

 

Grafitti je jedním ze způsobů, jak se projevuje život v organických městech. 

V přeneseném významu se tím umělci snaží říci: „To jsem já a žiju tady!“ Šimon 

Janíček se ve své kapitole ‚Město jako koláž/Organismus‘ zmiňuje o rozhovoru 

s Vladimírem 518, který v něm tvrdí, že „nejvíce ceněná díla mezi grafitti umělci jsou 

ta provedená na vagonech metra, jelikož metro představuje hlavní tepnu města – je 

                                                 
11  FOLDYNOVÁ, Adéla, Filip JAKŠ, Šimon JANÍČEK a Ladislav ZIKMUND. Pouliční umění - teorie 

na ulici. Vyd. 1. Praha: Interaktiv.cz, 2008, s. 20. ISBN 978-80-903904-4-7. 

12 FOLDYNOVÁ, Adéla, Filip JAKŠ, Šimon JANÍČEK a Ladislav ZIKMUND. Pouliční umění - teorie 

na ulici. Vyd. 1. Praha: Interaktiv.cz, 2008, s. 3. ISBN 978-80-903904-4-7. 
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nejvíce frekventovaná a dílo tak může shlédnout nejvíce lidí.“13 Street art vnímá město 

jako papír, který je třeba popsat, pokreslit.  

 

Sprejovací razie mají u těchto umělců zvláštní postavení. Čím častěji se totiž 

jejich pseudonym ve formě tagu (tag je značka či jistá forma podpisu konkrétního 

člověka, který se zvoleným tagem odlišuje od ostatních, je to jakási jeho poznávací 

značka – pozn. aut.) objeví na ulici, tím více v očích ostatních stoupají.14 

 

Nesmíme však propadnout dojmu, že street art a grafitti jsou jedním a tím 

samým. Grafitti jsou sice jistou formou či odnoží street artu, mají však zcela rozdílnou 

formu komunikace s okolím. Street art má za úkol komunikovat zejména s okolím, 

s náhodnými kolemjdoucími, street art nás má za úkol vytrhnout z šedi běžného dne, má 

nás něčím upoutat a měl by v nás vyvolat i nějakou myšlenku, případně alespoň pocit. 

Oproti tomu grafitti je malým světem ve světě obecném. Komunita grafitti je totiž 

komunitou uzavřenou vůči okolí, jejich komunikace je tedy určena primárně pro ně 

samé.15 

1.1.4  Akční umění 
 

Akční umění je jednou z dalších forem umění ve veřejném prostoru. Jedná se o 

umění, které má děj, který se odehrává v určitém čase a na určitém místě. Akční umění 

se nachází na rozhraní výtvarného umění, hudby a divadla, snaží se o začlenění 

společnosti do umění a obráceně. Cílem není hmotné, fyzicky uchopitelné dílo, snaží se 

spíše klást důraz na ducha, který spojuje přírodní s umělým. Divák, ať náhodný, či 

zamýšlený, není v akčním umění pouhým pozorovatelem, ale velice často se stává i 

spolutvůrcem.16 Dobrým příkladem akčního umění je například happening.  

 

 

                                                 
13  FOLDYNOVÁ, Adéla, Filip JAKŠ, Šimon JANÍČEK a Ladislav ZIKMUND. Pouliční umění - teorie 

na ulici. Vyd. 1. Praha: Interaktiv.cz, 2008, s. 4. ISBN 978-80-903904-4-7. 

14  FOLDYNOVÁ, Adéla, Filip JAKŠ, Šimon JANÍČEK a Ladislav ZIKMUND. Pouliční umění - teorie 

na ulici. Vyd. 1. Praha: Interaktiv.cz, 2008, s. 8. ISBN 978-80-903904-4-7. 

15  FOLDYNOVÁ, Adéla, Filip JAKŠ, Šimon JANÍČEK a Ladislav ZIKMUND. Pouliční umění - teorie 

na ulici. Vyd. 1. Praha: Interaktiv.cz, 2008, s. 9. ISBN 978-80-903904-4-7. 

16 VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně: dějiny vizuálního umění. Olomouc: Nakladatelství 

Olomouc, 2001, s. 102. ISBN 80-7182-120-9. 
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1.1.4.1 Happening 
 

Myšlenka happeningu jako jedna z forem akčního umění vzniká koncem 50. let 

20. století v Americe. Za jejího otce bývá označován Allan Kaprow, jenž tohoto termínu 

poprvé použil, a to v roce 1958. Jedná se o sled událostí, které na sebe většinou váží 

jednu myšlenku. Zároveň se tyto události odehrávají na různých místech a v různých 

časech. Happening není omezen určitým místem, může se konat kdekoliv. Většinou se 

jedná o improvizaci, ke které není za potřebí mnoho diváků, stačí jich pouze několik. 

Využívá se různých nástrojů, často náhodných, v tom místě odložených běžných 

předmětů. Pro evropský happening bývá důležité hlavně jeho téma, které často mívá 

politický podtext.17 

 

2 Historie českého vizuálního umění 
 

2.1 Vizuální umění a jeho využití ve veřejném prostoru na 
počátku 20.století 

 

 

Zaměříme-li se na umění, které není tvořené pro účely reklamy, není na počátku 

20. století běžné setkávat se s nějakou z jeho forem ve veřejném prostoru. V této době 

vznikaly zejména skupiny, které mladé umění zastupovaly. Tyto skupiny se scházely, 

sepisovaly manifesty a pořádaly výstavy tehdejšího moderního umění, vše se ale 

odehrávalo uvnitř, v prostorách pro vystavování umění určených. První skupinou tohoto 

charakteru byla skupina ‚Osma‘, která se od roku 1907 hlásila k expresionismu a 

fauvismu.18   

 

Několik členů z této skupiny posléze odešlo do SVU Mánes. Tento odchod 

znamenal konec působení této skupinu. Později se několik členů z SVU Mánes rozhodlo 

založit novou skupinu, ‚Skupinu výtvarných umělců‘. Tato skupina však nebyla již 

složena pouze ze zástupců umělců výtvarných, ale i ze spisovatelů, sochařů, hudebníků, 

                                                 

17 VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně: dějiny vizuálního umění. Olomouc: Nakladatelství 

Olomouc, 2001, s. 102. ISBN 80-7182-120-9. 
18 LAMAČ, Miroslav. Osma a Skupina výtvarných umělců, 1907-1917: teorie, kritika, polemika. Praha: 

Odeon, 1992. Edice České dějiny, sv. 69, s.44. ISBN 80-207-0404-3. 
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architektů a dalších. Zajímali se zejména o kubismus a také stále ještě o 

expresionismus.19 

 

Nesmíme opominout ani skupinu ‚Tvrdošíjní‘, kterou založili umělci, kteří 

odešli ze ‚Skupiny výtvarných umělců‘. Tato skupina se vyznačovala tím, že bezhlavě 

nedávali přednost modernímu umění před uměním tradičním. Důležitým aspektem 

jejich tvorby bylo zejména to, jak na ně dílo působilo. Řídili se jasnou myšlenkou, 

nejdříve si ujasnili, co chtějí malovat a až poté konkrétní způsob, kterým budou 

malovat.20 

 

Jedním z mála děl vizuálního umění ve veřejném prostoru,  je nedochované dílo 

Zdeňka Pešánka ‚Světelná kinetická plastika‘ z roku 1930, která byla umístěna na 

Edisonovu transformační stanici kousek od svatojindřišského kostela v Praze.21 Jeho 

neónové plastiky dokonce již tehdy předjímaly light art 60. let.  

 

Zdeněk Pešánek se zajímal i o světelnou reklamu, kterou sám označoval za 

aplikované umění. Dílo ‚Světelně kinetická plastika‘ však pro Pešánka byla uměním 

skutečným, a to i přes to, že se oba druhy neliší svým provedením či technikou. Liší se 

však svým účelem, a to bylo tím, co bylo pro Pešánka v chápání smyslu skutečného 

umění důležité. 22 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 LAMAČ, Miroslav. Osma a Skupina výtvarných umělců, 1907-1917: teorie, kritika, polemika. Praha: 

Odeon, 1992. Edice České dějiny, sv. 69, s.81. ISBN 80-207-0404-3. 
20 ZRZAVÝ, Jan. Jan Zrzavý vzpomíná na domov, dětství a mladá léta. ZRZAVÝ, Jan. Členská knižnice 

nakladatelství Svoboda. Praha: Svoboda, 1971, s. 70. ISBN 978-80-25452-80-3. 

21 GAWLIK, Ladislav. Dějiny výtvarného umění / II. díl: Od moderny po současnost. V Plzni: 

Západočeská univerzita, Ústav celoživotního vzdělávání, 2010. ISBN 978-80-7043-909-8, s.101. 
22 PEŠÁNEK, Zdeněk. Kinetismus: (kinetika ve výtvarnictví - barevná hudba). Praha: Akademie 

múzických umění v Praze, 2013. ISBN 978-80-7331-232-9, s. 74. 
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Příloha č.IV: Světelná kinetická plastika pro Edisonovu transformační stanici, Zdeněk 

Pešánek, 1930 

 
Zdroj: ARCHITEKTURA: Edison. Neviditelný pes [online]. [cit. 2016-04-13]. 

Dostupné z: http://neviditelnypes.lidovky.cz/architektura-edison-0lf-

/p_architekt.aspx?c=A071202_204419_p_architekt_wag 

 

 

2.2 Vizuální umění a jeho využití ve veřejném prostoru v době 
protektorátu 

 

Během druhé světové války umění ve veřejném prostoru ustupovalo do pozadí. 

Žádné umění podobné tomu, které jsme si představili ve výše zmíněných kapitolách, 

nevznikalo. Byly tu však přítomné jiné formy umění ve veřejném prostoru, které bylo 

velmi vizuální. Jednalo se o propagandistické plakáty.   

 

Toto období rozvoji propagandistického plakátu velmi přálo. Plakáty měly 

možnost přesvědčit masu o správnosti vládnoucí ideologie, a to hlavně díky tomu, že 

plakáty mohly být k vidění na každém rohu a často opakovaly pečlivě vybrané citáty, 

které představitelům moci pomohly formovat sociální a politické trendy.23 Plakáty 

zároveň měly sloužit i k mobilizaci veřejnosti, k pozvednutí jejího pracovního výkonu i 

její morálky. Plakáty měly za úkol být nositeli jasného sdělení, měly být jednoduché a 

snadno pochopitelné. 24   

                                                 
23 AULICH, James. Válečné plakáty: zbraně hromadné komunikace. Praha: Naše vojsko, 2009, s. 162. 

ISBN 978-80-206-1048-5. 
24 DARMAN, Peter. Posters of World War II. New York: Metro Books, 2008, s. 6. ISBN 1435104382. 
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Příloha č.V: Mládeži česká, voláme tě!, autor neznámý 

 
Zdroj: Plakát v souboji ideologií 1914–2014. Česká škola [online]. [cit. 2016-05-08]. 

Dostupné z: http://www.ceskaskola.cz/2014/02/plakat-v-ideologii-1914.html 

 

 

2.3 Vizuální umění a jeho využití ve veřejném prostoru v období 
socialismu 

 

„Umění ve veřejném prostoru byly v 50. letech nabídnuty nové idoly: ve 

vděčnosti za osvobození z nacistické okupace je představovali generálové sovětské 

armády, představitelé dělnického hnutí a najmě čelné osobnosti Komunistické strany 

včetně hrdinů levicového odboje.“25 Takto čtenáře uvádí do knihy ‚Vetřelci a volavky‘ 

historik umění, kritik a kurátor Jiří Šetlík. Tvrdí, že jedním z nových výrazných úkazů 

v umění byla programová snaha prostředí života a jeho provozu zdobit uměním, což 

                                                 

25 JANKOVIČOVÁ, Sabina, Pavel KAROUS, Jana KOŘÍNKOVÁ, Tomáš POSPISZYL a Jiří 

ŠETLÍK. Vetřelci a volavky: atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období 

normalizace (1968-1989) = Aliens and herons : a guide to fine art in the public space in 

theeraofnormalisation in Czechoslovakia (1968-1989). V Řevnicích: Arbor vitae, 2013, kapitola 

Úvodem. ISBN 978-80-7467-039-8. 
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mělo za cíl vyvolat mezi lidmi jednotný pocit idylického života, který byl důležitým 

rysem socialistické společnosti.26 

 

Velký význam pro umělce tehdejší doby měla novela stavebního zákona z roku 

1965, která určovala, že dle Hlavy V tohoto zákona se musí věnovat 1 % - 4 % 

z celkové investice do státní stavby na umění. Stát si tímto mimo jiné zajišťoval 

loajalitu vystudovaných umělců, jimž díky tomu zajišťoval práci. V 60. letech zažívalo 

výtvarné umění ve veřejném prostoru experimentální bujení, ale kvůli následnému 

utužení poměrů na počátku 70. let se tato léta a léta 80. nesla ve znamení stagnace. Pro 

tehdejší dobu bylo typické zejména zobrazování obrazů rodiny, přírody, zvířat či jiných, 

nepolitických námětů. To bylo zapříčiněno zejména postavením mnoha umělců k roku 

1968.27 

 

Sorela – akronym, jímž tehdejší současníci ironicky nazývali socialistický 

realismus, měl původ ve 30. letech v Sovětském svazu a tehdy se jej snažili násilím 

naroubovat na české prostředí 50. let. Díla, která této doktríně zcela podléhala, na 

našem území sice vznikala, ale věnovali se jim zejména druhořadí umělci. Dobrým 

příkladem je zde socha s názvem Horník od Stanislava Mikulaštíka, která je od roku 

1959 umístěná před základní školou v Havířově.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 JANKOVIČOVÁ, Sabina, Pavel KAROUS, Jana KOŘÍNKOVÁ, Tomáš POSPISZYL a Jiří 

ŠETLÍK. Vetřelci a volavky: atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období 

normalizace (1968-1989) = Aliens and herons : a guide to fine art in the public space in 

theeraofnormalisation in Czechoslovakia (1968-1989). V Řevnicích: Arbor vitae, 2013, kapitola 

Morfologie unavené moderny. ISBN 978-80-7467-039-8. 

27 JANKOVIČOVÁ, Sabina, Pavel KAROUS, Jana KOŘÍNKOVÁ, Tomáš POSPISZYL a Jiří 

ŠETLÍK. Vetřelci a volavky: atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období 

normalizace (1968-1989) = Aliens and herons : a guide to fine art in the public space in 

theeraofnormalisation in Czechoslovakia (1968-1989). V Řevnicích: Arbor vitae, 2013, kapitola 

Morfologie unavené moderny. ISBN 978-80-7467-039-8. 
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Příloha č.VI:Horník, Stanislav Mikulaštík, 1959 

 
Zdroj: Havířovské sochy. Havířovský zpravodaj o historii města [online]. [cit. 2016-05-

08]. Dostupné z: http://havirov-historie.cz/havirovske-sochy 

 

 

Na našem území v tomto období však existoval i jiný umělecký provoz, než 

pouze ten oficiální. Začátkem 50. let se začaly odehrávat první happeningy Vladimíra 

Boudníka ve veřejném prostoru. Vyhledával na mnohdy poškozených omítkách 

městských objektů různé motivy, které poté dokresloval. Byly to motivy zvířat, lidí a 

tak podobně.28 Vladimír Boudník byl pravděpodobně prvním umělcem, jenž svou 

tvorbou předznamenal nástup happeningů na našem území. Boudník od roku 1949 

vyrážel do ulic Prahy, nejprve za doprovodu svých spolužáků a přátel, později hlavně 

sám. Nechával se inspirovat rozpraskanými a poničenými omítkami budov. Různé 

prasklinky a chybějící části omítek poté dokresloval a dokonce nabádal kolemjdoucí 

k debatě nad touto činností. Jeho tvorba se zakládala na asociaci a dokonce podle ní 

založil a pojmenoval celý umělecký směr – explosionalismus. Až na pár stoupenců 

tohoto směru v jeho počátcích pak zůstal jeho jediným představitelem pouze Vladimír 

                                                 

28  SCHMELZOVÁ, Radka. Sitespecific art: Lekce z landartu, performance a konceptuálního umění. Art 

&Antiques. 2008, (2), 38-43. 
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Boudník a i díky tomu působil v tehdejších ulicích pro kolemjdoucího diváka jako 

velmi neobvyklý úkaz.29 

 

Příloha č.VII:Bez názvu, Vladimír Boudník, 1949 - 1957 

 
Zdroj: Strukturální grafika Vladimíra Boudníka v Praze. Lacultura [online]. [cit. 2016-

04-22]. Dostupné z: http://www.artcasopis.cz/clanky/explosionalismus-vladimira-

boudnika 

 

V roce 1964 byla založena skupina Aktuální umění. Jejími členy byli Milan 

Knížák, Jan Mach, Jan Trtílek, Soňa Švecová a Vít Mach. Tato skupina se vyznačovala 

prací s netradičními formáty, začali také experimentovat s happeningy a performacemi. 

Název Aktuální umění ji však příliš dlouho nevydržel, v druhé polovině 60. let se totiž 

skupina proměnila v hnutí Aktual.30 

 

Hnutí Aktual má na svědomí během období své činnosti mnoho akcí a instalací. 

Důležitou složkou jejich tvorby bylo zapojení veřejnosti do instalace, zkoumání její 

reakce a přizpůsobování dalšího pokračování akce právě její náladě. Například roku 

1964 pořádali ‚Aktuální procházku po Novém Světě – Demonstrace pro všechny 

smysly‘. Návštěvníci byli hnáni ulicí, kdy v průběhu procházky plnili různé, z jejich 

                                                 

29 Explosionalismus Vladimíra Boudníka. Art + antiques: Umění žit s uměním [online]. [cit. 2016-04-

22]. Dostupné z: http://www.artcasopis.cz/clanky/explosionalismus-vladimira-boudnika 
30 MORGANOVÁ, Pavlína. Procházka akční Prahou: akce, performance, happeningy 1949-1989. Praha: 

VVP AVU, 2014, s. 24. ISBN 978-80-87108-54-3. 

http://www.artcasopis.cz/clanky/explosionalismus-vladimira-boudnika
http://www.artcasopis.cz/clanky/explosionalismus-vladimira-boudnika
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pohledu mnohdy nesmyslné úkoly. Jedním z cílů této procházky bylo právě zkoumání 

reakcí obyčejných lidí, vyšinutých z normálního stavu.31 

 

Jednou prvních aktivit, jež Milana Knížáka přiblížila k umění ve veřejném 

prostoru, byly jeho krátké výstavy, které pořádal před svým bytem. Vlastnil malý byt 

v ulici Nový Svět v Praze 1, ten mu také sloužil zároveň jako ateliér. Jeho tvůrčímu 

procesu však přestával malý prostor stačit, a tak se přesunul i se svou tvorbou na ulici. 

Zde zjistil, že se nemusí držet zaběhlých konvencí a začal na tomto místě tvořit 

instalace, jejichž součástí byl velice často i on sám, setrvávající v nějaké poloze či 

gestu.32 

 

Pokud se již zmiňujeme o Milanu Knížákovi, nesmíme opomenout pojem 

Fluxus. John Cage, hudební skladatel a vedoucí kurzu Experimentální kompozice na 

New School for Social Research v New Yorku, byl osobou stojící u jeho zrodu. Tyto 

kurzy tehdy navštěvovala řada osobností, které byly později velmi výraznými zástupci 

Fluxu –  Jackson Mac Low, Al Hansen, George Brecht a Dick Higgins. Dalším jménem, 

které je s tímto termínem nenávratně spjato, je George Maciunas. Maciunas pracoval 

v New Yorské galerii jako designér a zde se také poprvé setkal s experimentálním 

uměním tehdejší doby. Setkal se zde s posluchačem kurzu výše zmíněného Johna Cage, 

básníkem Jacksonem Mac Lowem a také s hudebníkem La Montem Youngem. Jejich 

práce jej uchvátila a Maciunas se vrhl na vyhledávání dalších umělců, kteří se zabývali 

obdobnými experimenty. Tyto umělce se snažil hromadně a strukturovaně organizovat 

pod názvem ‚Fluxus‘ (termín pochází z anglického ‚flow‘ – tok, proud, náhoda). Macius 

zpracoval publikaci ‚Antologie náhodných operací‘. Tato publikace obsahovala díla 

umělců, již definovali právě Fluxus.  

 

Maciunas pořádal různé Fluxuové akce, o jejichž podobě měl jasnou představu, 

která se ale zúčastněným umělcům mnohdy nezamlouvala a tak docházelo k řadě 

roztržek. V tomto období se u Maciuase naplno projevila snaha o vytvoření Fluxuového 

životního stylu a pomocí různých akcí se snažil zasáhnout do všech sfér lidské činnosti. 

Vznikaly tedy Fluxuové kuchařky, sporty, hudba, tanec, móda a mnoho dalšího. 

                                                 
31 MORGANOVÁ, Pavlína. Procházka akční Prahou: akce, performance, happeningy 1949-1989. Praha: 

VVP AVU, 2014, s. 32. ISBN 978-80-87108-54-3. 

32 MORGANOVÁ, Pavlína. Procházka akční Prahou: akce, performance, happeningy 1949-1989. Praha: 

VVP AVU, 2014, s. 27. ISBN 978-80-87108-54-3. 
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Recepty a návody na Fluxuové aktivity bývaly nejčastěji vytištěny na malých 

kartičkách, které tvořily náplň krabicových Fluxuových publikací. Netrvalo to příliš 

dlouho a Fluxus začal expandovat i za hranice Spojených států Amerických. Tento 

proud pronikl i do východní Evropy, kde byl Maciunasem jmenován Fluxuovým 

ředitelem právě Milan Knížák. Dnes pojmem Fluxus označujeme převážnou část 

akčního umění 60. let 20. století.33  

 

Po utužení poměrů po roce 1968 docházelo i k omezování svobody umělecké. 

Mnozí umělci na to reagovali tím, že se rozhodli emigrovat. Jedním z nich byl i Jan 

Kotík, malíř a teoretik, který v roce 1969 obdržel roční stipendium Deutscher 

Akademischer Austausch Dienst, díky němuž se přestěhoval do Západního Berlína. Po 

skončení stipendia se již do vlasti nevrátil a nadále tvořil v Berlíně.34 Zde mimo jiné 

organizoval v prostorách staré opuštěné továrny umělecké instalace, a to společně 

s mladými absolventy berlínských uměleckých škol. Jedním z prvních počinů byla 

instalace nesoucí název ‚Räume‘ (v českém překladu ‚Prostory‘ – pozn. aut.). Zabýval 

se zde geometrickým členěním místnosti za pomoci kovových tyčí a kreseb, které 

umístil na zdi i podlahu. Své instalace často doprovázel i souborem tezí a úvah.35 

 

Velký nárůst potřeby vyhledávat alternativní prostory lze pozorovat zejména v 

průběhu 70. a 80. let, tehdy se totiž výstavní síně uzavřely progresivním tendencím, a 

tak se musela neoficiální umělecká komunita scházet a také tvořit v místech, které 

nebyly svým původním účelem určeny pro prezentaci a samotnou tvorbu uměleckých 

děl.36 

 

                                                 
33 FLUXUS. Milan Knížák [online]. [cit. 2016-05-10]. Dostupné z: 

http://www.milanknizak.com/251-fluxus/ 

34 MLADIČOVÁ, Iva. Jan Kotík 1916–2002 – monografie [online]. Praha, 2012 [cit. 2016-05-06]. 

Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/140023440. Dizertační práce. Univerzita 

Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění. Vedoucí práce Prof. PhDr. Petr 

Wittlich, CSc, s.75. 

35 MLADIČOVÁ, Iva. Jan Kotík 1916–2002 – monografie [online]. Praha, 2012 [cit. 2016-05-06]. 

Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/140023440. Dizertační práce. Univerzita 

Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění. Vedoucí práce Prof. PhDr. Petr 

Wittlich, CSc., s.86-87. 
36 SCHMELZOVÁ, Radka. Sitespecific art: Lekce z landartu, performance a konceptuálního umění. Art 

&Antiques. 2008, (2), 38-43. 
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K výtvorům měl tedy přístup jen velmi omezený počet lidí. Umělci se tedy 

prezentovali na skrytých, neveřejných či pouze poloveřejných akcích a výstavách 

umístěných na okrajích měst.37 Místa, která jsou s touto minulostí spojována, se 

nacházela zejména na malostranských dvorcích, v Mutějovicích či Malechově. Právě 

výstava na malostranských dvorcích v roce 1981 znamenala konec Divadla v 

Nerudovce, kde se do té doby dalo zhlédnout vystavené současné umění. Akce se totiž 

stala spontánním gestem občanské solidarity, docházelo zde ke komunikaci mezi 

umělci, návštěvníky i obyvateli těchto míst. Těchto jednorázových akcí se na počátku 

80. let událo více, všechny ale bohužel měly stejný osud – byly zakázány a 

zlikvidovány. Vystavené zde byly hlavně prostorové instalace a nebyly běžně k 

vidění.38 

 

Mezi umělci, kteří v tomto období tvořili umělecké instalace ve veřejném 

prostoru, nesmíme opomenout Jiřího Sozanského. Mezi jeho nejznámější projekty se 

řadí jeho instalace v Mostě, která vznikala mezi lety 1981 – 1982. Kdysi krásné, 

historické město na severu Čech padlo za oběť uspěchané městské industrializaci. 

Sozanský umisťoval instalace po městě v opuštěných budovách, ulicích a na fasády 

opuštěných domů. Mísil tak na jednom místě trosky civilizace s uměleckými díly, což 

může být chápáno jako apel upoutávající pozornost na ohrožení kulturní identity.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 GAWLIK, Ladislav. Dějiny výtvarného umění / II. díl: Od moderny po současnost. V Plzni: 

Západočeská univerzita, Ústav celoživotního vzdělávání, 2010. ISBN 978-80-7043-909-8, s.190. 

38 SCHMELZOVÁ, Radka. Sitespecific art: Lekce z landartu, performance a konceptuálního umění. Art 

&Antiques. 2008, (2), 38-43. 

39 1981 - 1983, MOST. Jiří Sozanský [online]. [cit. 2016-04-15]. Dostupné z: 

http://www.sozansky.info/ 



   

 

22 

  

Příloha č.VIII: Únik, Most, Jiří Sozanský, 1982 

 
Zdroj: 1981 - 1983, MOST. Jiří Sozanský [online]. [cit. 2016-04-15]. Dostupné z: 

http://www.sozansky.info/ 

 

2.4 Vizuální umění a jeho využití ve veřejném prostoru po roce 
1989 

 

Jednou z prvních výstav, která se konala po Sametové revoluci v roce 1989, byla 

výstava s názvem Festival světla, jež se konala v katakombách, v místech pod bývalým 

Stalinovým pomníkem. Site specific instalace zde tvořili umělci v čele s Vladimírem 

Kokolia, Davidem Černým nebo Tomášem Hlavinou. Temnota Stalinových katakomb 

měla demonstrovat a přiblížit pocit života za komunistického režimu. Tmu narušovalo 

pouze světlo z některých instalací a světlo svíček.40 

 

V 90. letech dochází k nárůstu počtu instalací a site specific projektů.41 Na 

počátku grafitti v České republice stál mimo jiné i Maniacův boj proti šedosti Ostravy, 

který byl tehdy běžnými občany vnímán velice pozitivně. Když například přijel do 

Ostravy sprejovat pražský Buncleclan založený v roce 1991, tak se náhodní 

kolemjdoucí zastavovali, jejich díla si se zájmem prohlíželi a umělců se často ptali, 

jestli to, co dělají zde, budou dělat i častěji a jinde. Lidé byli tehdy tímto fenoménem 

velmi nadšeni. Od té doby se však situace velmi proměnila, a to z mnoha důvodů. 

                                                 
40 518, Vladimír, Jan MATOUŠEK a Markéta VINGLEROVÁ. M = M. V Praze: Vysoká škola 

uměleckoprůmyslová, 2012, s. 114. ISBN 978-80-903973-3-0. 

41 SCHMELZOVÁ, Radka. Sitespecific art: Lekce z landartu, performance a konceptuálního umění. Art 

&Antiques. 2008, (2), 38-43. 

http://www.sozansky.info/
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Jedním z nich je mimo jiné zvýšený policejní zájem, kvůli kterému se ‚writeři‘ 

(slangové označení pro tvůrce tagu – pozn. aut.) čím dál tím častěji uchylují pouze 

k rychlému vytvoření tagu či obrazového díla, z čehož následně vyplyne i jeho nižší 

estetická hodnota. Dalším jevem přispívajícím ke snižování celkové kvality grafitti, je 

zvýšený zájem adolescentů, kteří mnohdy špatně přejímají hodnoty grafitti, případně 

s nimi nejsou seznámeni vůbec.42 Je tedy nutné si uvědomit rozdíl mezi grafitti ve 

smyslu projevu street artu a bezmyšlenkovým tagováním a sprejováním, které často 

nemá žádný umělecký podtext a člověku, jenž jej tvoří, nejde v první řadě o estetickou 

hodnotu, ale pouze o to, aby se vyjádřil, nehledě na to kam a jakým způsobem.  

 

Jako zástupce umělců vizuální tvorby ve veřejném prostoru na počátku 90. let 

nesmíme vynechat sochaře a umělce Davida Černého. Ten již jako 23letý student 

Vysoké školy umělecko-průmyslové umístil na ulici plastiku karoserie trabantu 

vyzdviženého na nohách, která nesla název ‚Quo vadis?‘ (v překladu z latiny ‚Kam 

kráčíš?‘ – pozn. aut.). Reflektoval tím události kolem odchodu velkých skupin 

východoněmeckých obyvatel na západ přes západoněmecké velvyslanectví v Praze 

během letních až podzimních měsíců roku 1989.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 FOLDYNOVÁ, Adéla, Filip JAKŠ, Šimon JANÍČEK a Ladislav ZIKMUND. Pouliční umění – teorie 

  Na ulici. Vyd. 1. Praha: Interaktiv.cz, 2008, s. 7. ISBN 978-80-903904-4-7. 

43 GAWLIK, Ladislav. Dějiny výtvarného umění / II. díl: Od moderny po současnost. V Plzni: 

Západočeská univerzita, Ústav celoživotního vzdělávání, 2010. ISBN 978-80-7043-909-8, s.202. 
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Příloha č.IX: Quo vadis?, David Černý, 1990 

 
Zdroj: PalaisLobkowitz. CZ tip [online]. [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: 

http://www.cztip.eu/palais-lobkowitz/ 

 

David Černý tvoří do dnešní doby. Většina jeho děl je spojována s překvapením, 

šokem, provokací, či politickou satirou. Mnoho z jeho děl je veřejně známých, jako 

například miminka ‚Babies‘, která šplhají po Žižkovské věži (od roku 2001 jsou zde 

umístěna na trvalo), plastika ‚Kůň‘, kde sv. Václav sedí obkročmo na břiše svého koně, 

který je zavěšen vzhůru nohama (rok 1999, nyní umístěno v pražském paláci Lucerna), 

nebo obří skládačka ‚Entropa‘, která vyvolala diskuzi v mnoha zahraničních médiích 

(rok 2008 – 2009, původně instalována v bruselském sídle Rady EU, poté byla po dobu 

několika týdnů k vidění v Centru současného umění DOX v Praze v Holešovicích).44 

 

Přestože se umělci po roce 1989 stále více odhodlávali experimentovat se 

světlem, prezentaci jejich práce na veřejnosti, ve veřejném prostoru bránil jejich ostych. 

Několik výjimek se však našlo i tehdy, dobrým příkladem je ‚Duhový hrad‘ Veroniky 

Drahotové, která v roce 1998 v rámci výstavy s názvem ‚Umění ve veřejném prostoru‘ 

nechala pokrýt světlomety osvětlující Pražský hrad barevnými fóliemi. Teprve od roku 

2000 se tyto instalace začaly ve větším měřítku vydávat i za galerijní stěny, mezi lidi, 

do ulic. Roku 2001 například upoutala pozornost veřejnosti instalace s názvem ‚Záře‘, 

jedenáctimetrová modře svítící trnová koruna, která byla umístěna na střeše pražského 

                                                 
44 GAWLIK, Ladislav. Dějiny výtvarného umění / II. díl: Od moderny po současnost. V Plzni: 

Západočeská univerzita, Ústav celoživotního vzdělávání, 2010. ISBN 978-80-7043-909-8, s.202 – 

203. 

http://www.cztip.eu/palais-lobkowitz/
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Rudolfina. To, co měla sdělovat, však zůstalo utajeno, a tak každému nezbylo nic 

jiného, než si její smysl a podstatu domyslet sám.45 

 

Několik měsíců na přelomu roku 2002 – 2003 zdobilo Pražský hrad velké 

neonové srdce výtvarníka Jiřího Davida, který tvořil díla určená pro veřejný prostor bez 

toho, aby se snažil o nějakou kategorizaci svého umění. Toto srdce se stalo předmětem 

rozsáhlé společenské debaty. Srdce během prvních několika týdnů blikalo. To však 

v mnohých vyvolávalo dojem vykřičeného domu, a tak srdce začalo pouze zářit. Srdce 

bylo také spojováno s právě končícím prezidentským obdobím Václava Havla, jehož 

vlastnoruční podpis tento symbol často doprovázel. Sám výtvarník však toto spojení 

odmítá. Mnoho obyvatel Prahy si také uchovává v živé paměti incident se skupinou 

Ztohoven, která v reakci na nejistou situaci okolo české politiky v tomto období během 

noci srdce překryla tak, že vypadalo jako velký otazník vznášející se nad symbolem 

české státnosti.46 

 

2.1.1 Když vizuální umění vadí 
 

Galerie Artwall provozovaná Centrem pro současné umění Praha existovala 

skoro čtyři roky v kamenných rámech letenské opěrné zdi. Díky své poloze, kdy okolo 

ní denně procházely a projížděly stovky lidí, dosáhla tato galerie nejvyšší návštěvnosti 

mezi všemi galeriemi na našem území. Bohužel se galerie Artwall díky umění, které se 

zde prezentovalo, stala první galerií po roce 1989, jejíž fungování bylo na čas ukončeno 

na politickou objednávku. 

 

Galerie Artwall totiž v roce 2008 propůjčila své prostory umělecké skupině 

Guma Guar, která do nik letenské zdi (jedná se o zeď, která je umístěna pod kopcem 

Letná a přímo na tento kopec navazuje) instalovala fotografie kontroverzních postav 

české politické a podnikatelské sféry, které opatřila logem Českého olympijského 

výboru ‚Praha 2016‘ a sloganem ‚Všichni jsme v národním týmu‘. Umělecká skupina 

Guma Guar tím chtěla parafrázovat vztah společnosti – demokracie – simulaci 

                                                 
45 518, Vladimír, Jan MATOUŠEK a Markéta VINGLEROVÁ. M = M. V Praze: Vysoká škola 

uměleckoprůmyslová, 2012, s. 113. ISBN 978-80-903973-3-0. 

46 518, Vladimír, Jan MATOUŠEK a Markéta VINGLEROVÁ. M = M. V Praze: Vysoká škola 

uměleckoprůmyslová, 2012, s. 113. ISBN 978-80-903973-3-0. 
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demokracie, kdy se snaží jak firmy, tak politici různými formami, včetně PR, ovlivnit 

chování spotřebitelů, klientů a hlavně – voličů. 

 

 Fotografie osobností v čele s podnikatelem Radovanem Krejčířem, který byl 

stíhán za přípravu vraždy, únosu, podvodu, nedovoleného ozbrojování a krácení daně, 

nebo s bývalým generálním sekretářem ministerstva zahraničí Karlem Srbou, který byl 

odsouzen za přípravu atentátu na novinářku Sabinu Slonkovou, byly doplněné výše 

zmíněným sloganem a logem. Tato kampaň se snaží v občanech vzbudit pocit 

sounáležitosti. Umělci se zde snaží poukázat na to, že jsme-li všichni opravdu v jednom 

týmu, pak jsou s námi v týmu i tito lidé.  

 

Společnost Praha olympijská se užitím tohoto loga a sloganu cítila být 

poškozena, neboť použití tohoto loga a sloganu podléhá předchozímu schválení touto 

společností, což se v tomto případě nestalo. Hlavní město Praha na základě této stížnosti 

vypovědělo Centru pro současné umění Praha smlouvu o výpůjčce tohoto prostoru. Na 

konci května roku 2008 byla tato díla neznámým pachatelem poničena – obličeje, text a 

loga byla přetřena tmavou barvou.  

 

V roce 2009 uspořádala studentka fakulty sociálních studií Masarykovy 

univerzity happening. 12. září se pod letenským metronomem konal happening ILEGO, 

kdy se v těchto prostorech měla vybudovat velká zeď z lega. Pozvala sem i zástupce 

hlavního města Prahy v čele s tehdejším primátorem Pavlem Bémem. Nakonec přišel 

pouze ředitel odboru kanceláře primátora, který účastníkům na místě vyřídil, že Pavel 

Bém znovu zprovoznění galerie Artwall podporuje. K poznámkám přítomných umělců 

se však odmítl vyjádřit. Následně však Magistrát zástupcům galerie zaslal dopis, ve 

kterém tvrdí, že dle průzkumu je tato zeď narušena a nelze proto na ni nic instalovat. 

Magistrát tedy činnost galerie nezakázal, ale tímto krokem fakticky znemožnil její 

fungování. Kurátorka výstav galerie Artwall, Zuzana Štefková, si ale vyžádala 

dokumentaci k tomuto průzkumu zdi a zjistila, že informace o stavu stavby je již rok 

stará. Poukazuje také na to, že více než instalace plakátů na již existující konstrukce 
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jsou určitě méně náročné pro stav stavby, než každodenní provoz aut a tramvají v její 

bezprostřední blízkosti.47 

 

Plné fungování galerie se podařilo obměnit až po personálních změnách na 

Magistrátu hlavního města Prahy. Galerie Artwall tedy opět funguje od listopadu roku 

2011, znovu zprovozněna byla tehdy pod záštitou primátora hlavního města Prahy, 

MUDr. Bohuslava Svobody.  

 

Dalším případem, kdy vizuální umění vadilo, je Darking. V tomto případě se 

však veřejné mínění i policie postavila proti těmto umělcům. Darking je ryze český 

vynález. Skupina darkerů, nebo také stmívačů, uvrhala mnohdy celé vesnice nebo části 

měst do tmy tím, že zkratovali úsečníky vysokého napětí. Během tohoto zkratu, který 

vyvolali zkušenou manipulací s pákou úsečníku, docházelo k elektrickému jevu 

zvanému Eliášův oheň, jenž ozařoval prostor okolo sloupu na desítky metrů. Pravým 

vyvrcholením darkerských akcí však bylo uvalení prostoru do tmy, což podle některých 

členů těchto skupin nemělo za cíl pouze adrenalinovou zábavu, ale také revoltu proti 

monopolnímu postavení společnosti ČEZ.48 

 

3 Příklady českého vizuálního umění 
  

 Vizuální umění v českém prostředí ve většině případů vychází z inspirace světovým 

vizuálním uměním. Staví tedy na již aplikované formě, kterou ovšem přizpůsobuje 

svému prostředí a společnosti, pro níž tvoří, a obohacuje ji o vlastní zkušenost.  

 

Základním předpokladem pro to, abychom mohli vizuální umění správně uchopit a 

porozumět mu, je nutné jej vidět. V dalším textu se setkáme s několika ukázkami 

příkladů umění ve veřejném prostoru. Je zde zastoupeno několik nejvýraznějších akcí, 

instalací a uměleckých projektů, o jejichž směrech, do kterých spadají, se pojednává 

výše. 

                                                 

47 Artwall: 07 - Thelenová, Jandera, Kubec, Vondřejcová, Matějíček/Pokorný ; 08 - Guma Guar, 

umenimamrad.cz. Praha: Centrum pro současné umění Praha, 2011, s. 1 - 30. ISBN 978-80-260-0188-1. 
 

48 518, Vladimír, Jan MATOUŠEK a Markéta VINGLEROVÁ. M = M. V Praze: Vysoká škola 

uměleckoprůmyslová, 2012, s. 203. ISBN 978-80-903973-3-0. 
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3.1 Příklady českého vizuálního umění jako street artu 
 

Ve street artu můžeme také někdy nalézt snahu o jakousi anonymní komunikaci, 

kdy umělci nějakým způsobem reagují na již vzniklá díla a snaží se jim odpovědět. Jako 

příklad nám může posloužit dům Jaroslava Heyrovského na rohu Kaprovy a 

Křížovnické ulice v Praze. Na fasádu budovy umístil francouzský umělec Invader 

symbol mimozemšťana, který je známý i z jiných evropských měst. Čeští autoři využili 

úhlu pohledu tohoto mimozemšťana a reagovali umístěním svého díla do jeho zorného 

pole, čímž mezi díly začala probíhat komunikace.49  

 

Příloha č.X: Mimozemšťan, Invader, rok neznámý 

 

Zdroj: Invander Prague. Five Prime [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: 

http://fiveprime.org/flickr_hvmnd.cgi?method=GET&page=43&photo_number=50&tag

_mode 

 

Ne vždy jde o komunikaci v pozitivním slova smyslu. Je zde také patrná rivalita 

či nesouhlas, který můžeme demonstrovat na ostravské umělkyni Efox, která v dubnu 

roku 2008 přelepovala billboardy Daniela Landy. Písmeno ‚L‘ v jeho příjmení 

přelepovala písmenem ‚P‘, takže si náhodný kolemjdoucí mohl přečíst informace o 

chystaném koncertě Daniela Pandy. Umělkyně navíc celkový dojem umocňovala tím, že 

                                                 
49  FOLDYNOVÁ, Adéla, Filip JAKŠ, Šimon JANÍČEK a Ladislav ZIKMUND. Pouliční umění - teorie 

na ulici. Vyd. 1. Praha: Interaktiv.cz, 2008, s. 6. ISBN 978-80-903904-4-7. 
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přes zpěvákův obličej lepila pandí skvrny. Efox to ale nedělala jen kvůli tomu, aby 

Daniela Ladu nějakým způsobem zesměšnila. Jednalo se o její formu protestu vůči 

zpěvákově letákové kampani, která měla údajně parafrázovat protektorátní vlajku.50 

 

Příloha č.XI: Daniel Panda, Efox, 2008 

 

Zdroj: Daniel Panda Žito tour 2014. Scoop It [online]. [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: 

http://www.scoop.it/t/anfas/p/4013821033/2014/01/08/daniel-panda-zito-tour-2014 

 

3.2 Příklady českého angažovaného umění 
 

V roce 1998 vznikla skupina Pode Bal. Zakládající členové této skupiny (Michal 

Šiml, Antonín Kopp a Petr Motyčka) se původně pohybovali ve sféře grafického 

designu a reklamní tvorby. Jejich hlavní strategií, kterou používají, je demarketing či 

antireklama.51 Tato skupina se snaží zejména o politizaci umění na české výtvarné 

scéně. Teoretik umění Jiří Ševčík v roce 2004 na adresu skupiny Pode Bal napsal: 

„Kulturní společnost tyto kolektivní akce přijímá s velkými výhradami, protože porušují 

tabu depolitizace, totalizují prostor, v němž vystavují, rozšiřují ho na celou mediální 

sféru a svými dvojznačnými projekty navozují krizi. Drží se přitom lokálních témat, jako 

jsou propojení nové mocenské garnitury se spolupracovníky tajné policie (pro více 

informací viz str. 30 – pozn. aut.), odsun sudetských Němců z Československa (pro více 

informací viz str. 31 – pozn. aut.), drogový zákon nebo také kritika vrcholné muzejní 

                                                 
50  FOLDYNOVÁ, Adéla, Filip JAKŠ, Šimon JANÍČEK a Ladislav ZIKMUND. Pouliční umění - teorie 

na ulici. Vyd. 1. Praha: Interaktiv.cz, 2008, s. 7. ISBN 978-80-903904-4-7. 

51  FOLDYNOVÁ, Adéla, Filip JAKŠ, Šimon JANÍČEK a Ladislav ZIKMUND. Pouliční umění - teorie 

na ulici. Vyd. 1. Praha: Interaktiv.cz, 2008, s. 21. ISBN 978-80-903904-4-7. 
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instituce – Národní galerie – provedená jako akce-situace.“52 Tento text se posléze 

objevil i na přebalu knihy Pode Bal 1998-2008.  

 

Výstava ‚Malík urvi’ se konala v roce 2000 v galerii Václava Špály. Vystaveno 

bylo celkem 36 portrétů bývalých spolupracovníků KGB, spolupracovníků a důstojníků 

StB a komunistických kádrů, jež i po revoluci navzdory své minulosti stále zaujímali 

důležitá místa v naší společnosti. Tato výstava se vyznačovala obrovskou návštěvností, 

a stejně velký byl i její mediální a společenský ohlas. 53 

Příloha č. XII.: Pode Bal, výstava ‚Malík urvi‘, obraz s názvem ‚Jan Kavan‘ 

 
Zdroj:Pode Bal 1998-2008. Praha: Divus, 2008, s. 33. ISBN 978-80-86450-43-8. 

 

Exteriérová instalace skupiny Pode Bal s názvem ‚Zimmer Frei‘ se měla 

odehrávat v prostorách nádvoří Pražského hradu v roce 2002. Jednalo se o součást 

mezinárodní výstavy Politik-um, jež se zabývala jistými aspekty poválečného odsunu 

sudetských Němců. Happening byl původně domlouván mezi kurátorem výstavy 

Ludvíkem Hlaváčkem a hradním kancléřem Ivem Mathé. Ten instalaci v prostoru 

nádvoří Hradu zakázal mimo jiné z toho důvodu, že je toto místo velmi exponováno 

návštěvníky mnoha zemí, kteří by nemuseli mít pro tuto akci pochopení. Skupina Pode 

                                                 

52 Pode Bal 1998-2008. Praha: Divus, 2008, přebal knihy. ISBN 978-80-86450-43-8. 
 

53 Pode Bal 1998-2008. Praha: Divus, 2008, s. 30 - 39. ISBN 978-80-86450-43-8. 
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Bal však na tento zákaz nedbala a svá díla se i přesto pokusila vystavit. Díla měla 

podobu nafouknutých míčů o průměru 120 cm, na kterých byly otisknuté fotografie 

libereckých domů, jež dříve patřily sudetským Němcům a nyní zejí prázdnotou. 

Součástí fotografie byla i adresa domu se jmény jejich dřívějších vlastníků. Pokus o 

instalaci byl zhatěn členy soukromé bezpečnostní služby, kteří míče propíchli a 

zabavili.54 

 

Příloha č. XIII.: Pode Bal, instalace ‚Zimmer Frei‘, nádvoří Pražského hradu 

 
Zdroj: Zdroj: Pode Bal 1998-2008. Praha: Divus, 2008, s. 59. ISBN 978-80-86450-43-

8. 

 

Guma Guar je skupina, která vznikla roku 2003 a která se od té doby zabývá 

zejména kritikou systému a ironizováním mediálního světa. Snaží se hlavně 

prostřednictvím akcí, které organizují, upozorňovat na to, jak média fungují. Více jsme 

se umění této skupiny věnovali v kapitole 2.1.1 Když vizuální umění vadí.  

 

Skupina Ztohoven je v českém prostředí pravděpodobně nejvíce známá. Do 

podvědomí společnosti vnikla zejména zfalšovaným vysíláním České televize. Členům 

skupiny se podařilo nabourat do vysílání pořadu ‚Panorama‘ (v červnu roku 2007) do 

nějž vložili záběr z atomového výbuchu.55 Pro tuto skupinu je stěžejní úroveň umění 

zejména komunikace, její členové by si přáli, aby lidé této jejich komunikaci rozuměli, 

aby ji chápali a přijímali.56 (Z poslední doby si tuto skupinu však asi nejvíce lidí spojí 

                                                 
54 Pode Bal 1998-2008. Praha: Divus, 2008, s. 58 - 65. ISBN 978-80-86450-43-8. 

55  FOLDYNOVÁ, Adéla, Filip JAKŠ, Šimon JANÍČEK a Ladislav ZIKMUND. Pouliční umění - teorie 

na ulici. Vyd. 1. Praha: Interaktiv.cz, 2008, s. 21. ISBN 978-80-903904-4-7. 

56  FOLDYNOVÁ, Adéla, Filip JAKŠ, Šimon JANÍČEK a Ladislav ZIKMUND. Pouliční umění - teorie 

na ulici. Vyd. 1. Praha: Interaktiv.cz, 2008, s. 22. ISBN 978-80-903904-4-7. 
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s její akcí, kdy v září roku 2015 na Pražském hradě vyvěsili místo vlajky prezidenta 

republiky obrovské červené trenky, jež měly symbolicky znamenat jejich kritiku 

prezidenta České republiky Miloše Zemana  – pozn.aut.)  

 

3.3 Příklady českého umění světla 
 

Prvním příkladem českého umění světla (opomineme-li osvěcování památek a 

neony výkladních skříní) se stala Světelně kinetická plastika pro Edisonovu 

transformační stanici od Zdeňka Pešárka, o kterém již pojednávala kapitola 2.1 Vizuální 

umění a jeho využití ve veřejném prostoru na počátku 20. století. Musíme si uvědomit, 

že možnosti a snaha pracovat se světlem v exteriéru značně odrážela samotný vztah 

veřejnosti k veřejnému prostoru. Během druhé světové války se město nuceným 

zatemňováním ponořilo do tmy. V dobách po druhé světové válce se světlo naopak 

využívalo zejména k propagandistickým a praktickým účelům. Nad Prahou sice několik 

let ostražitě bděl obrovský Stalinův památník, který byl vydatně nasvícen, veřejný život 

v ulicích byl však velmi kontrolován, a tak se začal z ulic pomaličku vytrácet. Využití 

světla v umění se začalo nově objevovat teprve v 60. letech, a to zejména při použití ve 

vnitřních prostorách, v ateliérech. 

 

První výraznou osobou, která ke konci 60. a hlavně na začátku 70. let začala 

expandovat se světelným uměním do veřejného prostoru, byl malíř, grafik a sochař 

Milan Dobeš. Jedno z jeho děl s názvem ‚Kinetická věž‘ bylo instalováno na koupališti 

v Piešťanech v roce 1970. Celá instalace měřila jedenáct metrů a v noci byla 

osvětlována silnými reflektory v naprogramovaném pásmu s názvem ‚Pulsující rytmus 

XXII‘.57 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

57 518, Vladimír, Jan MATOUŠEK a Markéta VINGLEROVÁ. M = M. V Praze: Vysoká škola 

uměleckoprůmyslová, 2012, s. 113. ISBN 978-80-903973-3-0. 
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Příloha č.XIV: Kinetická věž, Milan Dobeš, 1970 

 
Zdroj: 518, Vladimír, Jan MATOUŠEK a Markéta VINGLEROVÁ. M = M. V Praze: 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2012, s. 132. ISBN 978-80-903973-3-0. 

 

Umění světla se však netýká pouze světla umělého. Zdrojem světla je také oheň. 

Právě s ním pracoval Eduard Ovčáček. Například jeho akce s hořícími lany, které 

vznikaly v roce 1994, měly upozornit zejména na aspekt času a pomíjivosti. Obrazec, 

stopa, kterou hořící lano vypálí v trávě, je zprvu dobře viditelná a rozeznatelná od svého 

okolí, vlivem času a přírody se však ztrácí a zarůstá, až nakonec zmizí docela. Tyto akce 

měly za úkol diváka upozornit na neustálý koloběh zrodu a zániku.58 

 

Příkladem z doby, kterou si již bude jistě mnoho z nás pamatovat, je práce 

Krištofa Kintera s pouličními lampami. Od roku 2005 upoutaly tyto osvětlovací tělesa 

jeho pozornost a umělec se rozhodl dát některým z nich i jiný rozměr, než čistě funkční. 

Začal je umisťovat na místa, která náhodnému kolemjdoucímu chodci mohou připadat 

nelogická, nebo je různě otáčel tak, aby jejich funkcí nebylo primárně svítit lidem na 

cestu, ale aby upoutalo jejich pozornost něco jiného. Jednou z takovýchto realizací 

                                                 
58 518, Vladimír, Jan MATOUŠEK a Markéta VINGLEROVÁ. M = M. V Praze: Vysoká škola 

uměleckoprůmyslová, 2012, s. 153. ISBN 978-80-903973-3-0. 
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s názvem ‚Z vlastního rozhodnutí‘ je lampa umístěná pod Nuselským mostem, otočená 

tak, aby nesvítila na chodník, ale aby osvěcovala spodní část Nuselského mostu – právě 

tu část, kterou si často vybírali sebevrazi ke svému skoku.59 

 

Příloha č.XV:Z vlastního rozhodnutí, Krištof Kintera, 2005 

 

Zdroj: Pod mostem vyrostl památník sebevrahům. Lidovky.cz [online]. [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 

http://www.lidovky.cz/pod-mostem-vyrostl-pamatnik-sebevrahum-f0n-

/kultura.aspx?c=A110603_151851_ln_kultura_wok 

 

V poslední době se stal velmi oblíbenou formou světelného umění 

videomapping. Jednou z prvních instalací ve veřejném prostoru na území České 

republiky, která využila prvky videomappingu, byla instalace s názvem ‚Noční hlídač‘, 

již uskutečnil v roce 2000 na budově Goethe institutu Milan Cais. Nahrál záznam 

pohybu očí a poté jej promítal na obří nafouknuté balony připomínající oční bulvy.60 

 

U videomappingu je velice často důležitým prvkem symbolický význam, jejž 

daná instalace nese. Existují však i výjimky. Jedním z autorů, kteří ke světlu přistupují 

bez nutnosti slovního vyjádření symboliky, je například Jiří Thýn. Ten v roce 2011 

umístil na fasádu domu s nezakrytými inženýrskými sítěmi zářivková světla, která 

                                                 
59 518, Vladimír, Jan MATOUŠEK a Markéta VINGLEROVÁ. M = M. V Praze: Vysoká škola 

uměleckoprůmyslová, 2012, s. 113. ISBN 978-80-903973-3-0. 

60 518, Vladimír, Jan MATOUŠEK a Markéta VINGLEROVÁ. M = M. V Praze: Vysoká škola 

uměleckoprůmyslová, 2012, s. 113. ISBN 978-80-903973-3-0. 
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neměla za úkol odkazovat ke konkrétnímu vyjádření, dle slov Vladimíra 518 měla spíše 

pouze evokovat „pozůstatek jakési parazitující inženýrské struktury“.61 

 

Z posledních let je českému divákovi nejvíce známý light art symbolizovaný 

Signal Festivalem. Poprvé se tento festival konal na podzim roku 2013 v Praze. Festival 

trval tři dny a ohlas veřejnosti byl neskutečný. Jednotlivé instalace trhaly rekordy 

v návštěvnosti a tak se Praha po boku Barcelony a Lyonu stala další z metropolí, která 

hostí světelnou akci podobného rozměru. Festival probíhal na mnohých místech 

v Praze, včetně vodní plochy řeky Vltavy. Mimo instalací, některé z nich byly i 

interaktivní, na návštěvníky čekaly i workshopy.62  

 

Festival se od roku 2013 koná každý rok, letos jej čeká již čtvrtý ročník. Festival 

každým rokem přiláká více návštěvníků a tak velkou měrou přispívá i k turistickému 

ruchu hlavního města Prahy. Během druhého ročníku festival shlédlo na půl milionu 

návštěvníků a toto číslo každým rokem narůstá. 63 

Příloha č.XVI: 1.26, Janet Echelman, 2015 

 
Zdroj: 1.26 by Janet Echelman. Signal [online]. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.signalfestival.com/2015/installation/1-26/ 

                                                 
61 518, Vladimír, Jan MATOUŠEK a Markéta VINGLEROVÁ. M = M. V Praze: Vysoká škola 

uměleckoprůmyslová, 2012, s. 113. ISBN 978-80-903973-3-0. 
62 1. festival světla v Praze SIGNAL. Prague Out [online]. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.pragueout.cz/mesto/articles/signal-festival 
63 SIGNAL festival 2015 - Festival světla v Praze. Kdy kde [online]. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: 

http://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/550714-signal-festival-2015-festival-svetla-v-praze 
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4 Analýza mediální reflexe vizuálního umění ve 
veřejném prostoru 

 

4.1 Prezentace vizuální umění ve veřejném prostoru ve 
vybraném periodickém tisku v období 2005-2015 na území 
České republiky 

 

4.1.1 Kódovací kniha  
 

Podstatou této kódovací knihy je kvalitativní obsahová analýza článků v týdenících 

Reflex, Instinkt, Týden a Respekt v období leden 2005 – květen 2015. Cílem je 

porovnání článků týkajících se prezentace vizuálního umění ve veřejném prostoru 

ve vybraném periodickém tisku v období 2005-2015 na území České republiky. 

Stanovila jsem si pět hypotéz, které jsem se snažila pomocí tohoto výzkumu 

potvrdit, nebo vyvrátit. Analyzovanými médii byly týdeníky Reflex, Instinkt, 

Týden, Respekt. Analyzovala jsem období 1. ledna 2005 – 31. května 2015 a 

kódovací jednotkou byl každý relevantní článek. V tabulce níže uvádím seznam 

proměnných, se kterými jsem po dobu tohoto výzkumu pracovala. 

 

Příloha č.XVII: Tabulka proměnných  

Seznam proměnných   

P1 - Datum  DD.MM.RRRR      

P2 – 
Periodikum 

1 – Reflex 2 – 
Instinkt 

3 – Týden 4 - 
Respekt 

  

P3 – Pozvánka 1 – Ano 2 – Ne     

P4 – Zaměření 1 – Světelné 
umění 

2 – Land 
art 

3 – 
Angažované 
umění 

4- Street 
art 

5 – Akční 
umění 

6 – 
Mix/jiné 

P5 – 
Medailonek 

1 – Ano 2 - Ne     

P6 – Recenze 1 - Ano 2 - Ne     

P7 – Turistika 1 - Ano 2- Ne     
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4.1.2 Analýza mediální reflexe vizuálního umění ve veřejném prostoru  

 
Téma obsahové analýzy koresponduje s tématem bakalářské práce. Tato 

analýza má za úkol doplnit informace o tomto umění na našem území z období za 

posledních deset let s výjimkou posledního roku. V práci jsem zkoumala články, které 

vyšly v týdenících Reflex, Instinkt, Týden a Respekt. Mimo jiné jsem sledovala, zdali po 

konání prvního ročníku Signal festivalu stoupl počet článků věnujících se tématice 

světelného umění, zjišťovala jsem, zdali jsou články o těchto akcích často koncipované 

jako pozvánky na tyto akce a také jsem například zkoumala, zdali se týdeníky věnují i 

vedlejšímu produktu těchto akcí, tedy zvýšenému turistickému ruchu. 

 

4.1.2.1 Cíl analýzy 
 

Cílem mé analýzy je porovnání článků týkajících se vizuálního umění ve 

veřejném prostoru na území České republiky v období 1. 1. 2005 – 31. 5. 2015 

v týdenících týdeníku Reflex, Instinkt, Týden a Respekt. Porovnání jsem provedla na 

článcích, které se přímo vizuálního umění ve veřejném prostoru na území České 

republiky. Toto téma je velice rozvětvené a proto jsem při stanovování klíčových slov 

pro vyhledávání těchto článků vycházela z mé práce, klíčová slova tedy tvořila většina 

názvů druhů umění, jež jsme si zde přiblížili a několik jmen. Klíčovými slovy byly tedy: 

„veřejný prostor, umění“, „instalace“, „street art“, „land art“, „light art“, „umění 

světla“, „akční umění“, „happening“, „Ztohoven“, „Signal“, „Group Guma Guar“, 

„Artwall“. Pod tato hesla také spadalo velké množství článků, které se však umění ve 

veřejném prostoru v České republice nevěnovaly, proto byly z analýzy vyjmuty. Během 

tvoření záznamu do kódovacího archu jsem prošla celkově přes 4 000 článků. 

V konečném výstupu je jich však pouze 90, což tvoří cca 2,5% z celkového množství 

článků. Tento fakt je zapříčiněn tím, že velké množství článků se ve výsledcích 

několikrát opakovalo. Často se také v článcích hovoří o zahraničí, případně se články 

týkají umění, jež se však nenacházelo ve veřejném prostoru.  
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4.1.2.2 Sběr dat a vyhodnocení 
 

Prvním krokem před zahájením sběru dat bylo vybráno klíčové slovo týkající se 

umění ve veřejném prostoru, dle nějž se jednotlivé články vyhledávaly. Poté byly 

stanoveny proměnné a vytvořen kódovací arch, do kterého byly výsledky 

zaznamenávány průběžně při průzkumu článků. Kódovací kniha a kódovací arch jsou 

přílohami této práce. Níže následuje vyhodnocení sledovaných veličin, doprovázené 

grafy, případně tabulky zaznamenaných hodnot. 
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4.1.2.2.1 Množství článků uveřejněných v jednotlivých periodicích se zaměřením 

na pozvánku 

 

Níže přikládám Graf 1 i Tabulku 1, na kterých je vidět početní rozdíl 

uveřejněných článků na téma umění ve veřejném prostoru na území České republiky 

v jednotlivých týdenících.  

 
Příloha č.XVIII: Tabulka 1 
Týdeník Celkový počet článků Celkový počet článků s 

pozvánkou 

Reflex 27 5 

Instinkt 26 8 

Týden 19 3 

Respekt 18 8 

Zdroj: Vlastní práce autorky.  

 

Příloha č.XIX: Graf 1 

 

Zdroj: Vlastní práce autorky.  
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4.1.2.2.2 Zaměření 

 

V jednotlivých článcích jsem sledovala, o jakém druhu umění ve veřejném 

prostoru tyto články pojednávají. Předpokládala jsem, že většina článků věnovaných 

umění ve veřejném prostoru a uveřejněných po roce 2013 se častěji věnují umění světla, 

než umění jinému, a to v návaznosti na první ročník Signal festivalu, který se tohoto 

roku konal. Srovnání všech článků je znázorněno níže na Tabulce 2 a Grafu 2. 

 

Příloha č.XX: Tabulka 2 
Týdeník Celkový počet článků  po 

roce 2013 mimo téma 

umění světla 

Celkový počet článků po 

roce 2013s tématem umění 

světla 

Reflex 2 3 

Instinkt 3 3 

Týden 0 2 

Respekt 1 0 

Zdroj: Vlastní práce autorky. 
 

 

Příloha č.XXI: Graf 2 

 
Zdroj: Vlastní práce autorky. 
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4.1.2.2.3 Medailonek 

 

Další sledovanou proměnnou byl medailonek, tedy že se větší část článků 

věnovaných umění ve veřejném prostoru věnuje pouze informaci o dané akci/instalaci, 

která se koná, bez představení samotných umělců, kteří za těmito akcemi/instalacemi 

stojí, případně bez podrobnějších informací o dané akci. V Tabulce 3 a Grafu 3 níže lze 

vypozorovat, jak často byl medailonek součástí těchto článků.  

 
Příloha č.XXI: Tabulka 3 
Týdeník Pouze info Medailonek 

Reflex 6 20 

Instinkt 7 20 

Týden 0 19 

Respekt 5 13 

Zdroj: Vlastní práce autorky.  
 

 

 

Příloha č.XXII: Graf 3 

 
Zdroj: Vlastní práce autorky.  
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4.1.2.2.4 Recenze 

 

Články, které se věnují  nejen informaci o konání akce/instalace ve veřejném 

prostoru, ale i recenzi o této akci/instalaci, těch je však menšina. Názorné porovnání lze 

vidět níže, na Tabulce 4 a Grafu 4. 

 

Příloha č.XXIII: Tabulka 4 

Týdeník Pouze info Recenze 

Reflex 22 4 

Instinkt 12 15 

Týden 14 5 

Respekt 15 3 

Zdroj: Vlastní práce autorky.  

 

Příloha č.XXIV: Graf 4 

 
Zdroj: Vlastní práce autorky.  
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4.1.2.2.5 Turisté 

 

Poslední sledovanou proměnnou bylo téma zvyšování turistického ruchu. Po 

roce 2013, kdy se konal první Signal festival, který do ulic přilákal tisíce lidí, a to nejen 

pouze obyvatele hlavního města Prahy, se začíná objevovat větší množství článků, které 

dávají do souvislosti stoupající turistický ruch s konáním obdobně zaměřených akcí. 

Přehled množství článků zaměřených na toto téma je k dispozici níže, v Tabulce 5 a 

Grafu 5.  

 

Příloha č.XXV: Tabulka 5 

Týdeník Pouze info Turisti 

Před rokem 

2013 

Po roce 

2013 

Před rokem 

2013 

Po roce 

2013 

Reflex 19 2 2 3 

Instinkt 20 5 1 1 

Týden 16 2 1 0 

Respekt 16 1 1 0 

Zdroj: Vlastní práce autorky.  

 

Příloha č.XXVI: Graf 5 
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Zdroj: Vlastní práce autorky.  
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4.1.2.3 Vyhodnocení a závěr analýzy 
 

Výsledky mnou provedené analýzy jsou doloženy v grafech a tabulkách výše. 

Nyní bych ráda tyto výsledky shrnula a porovnala s původními hypotézami. 

 

Dle první hypotézy jsem předpokládala, že články věnované umění ve veřejném 

prostoru jsou zároveň pozvánkami na tyto akce/instalace s praktickými informacemi o 

konání (datum, místo). Z Tabulky 1 i Grafu 1 je však patrné, že z celkového množství 

90 článků, které se na téma umění ve veřejném prostoru na území České republiky 

vázalo, zároveň pozvánkami bylo pouze 24. Tato hypotéza se tedy projevila jako mylná.  

 

Druhá hypotéza se týkala umění světla. Předpokládala jsem, že po roce 2013, 

kdy byl uspořádán první ročník Signal festivalu, se bude většina článků věnovaných 

umění ve veřejném prostoru věnovat umění světla více, než umění jinému. Očekávala 

jsem, že se tohoto tématu bude týkat velké množství článků, nakonec tomu tak nebylo, 

jak je vidět na Tabulce 2 a Grafu 2. Článků na téma umění ve veřejných prostorách, 

uveřejněných po roce 2013, bylo celkem 14, z toho se jich 8 týkalo umění světla. Tuto 

hypotézu bychom tedy mohli považovat za správnou, ale nesmíme opomenout, že se 

jedná o rozdíl pouze jednoho bodu.  

 

Třetí hypotézou bylo to, že se větší část článků věnovaných umění ve veřejném 

prostoru věnuje pouze informaci o samotném konání akce/instalace, bez představení 

samotných umělců, kteří za těmito akcemi/instalacemi stojí, případně daného druhu 

umění, tedy bez jakéhosi medailonku. V Tabulce 3 a Grafu 3 však můžeme vidět, že 

článků, které nijak umělce ani umění nepředstavují, je menšina, pouze 18 z celkových 

90. Celý zbytek článků, celkem 72, obsahuje alespoň základní představení tvůrce, či 

samotného díla. Tato hypotéza se tedy projevila jako nesprávná.  

 

Čtvrtá hypotéza ověřuje domněnku, že články obsahující nejen informaci o 

konání akce/instalace ve veřejném prostoru, ale i recenzi na tuto akci/instalaci, je 

menšina. Dle Tabulky 4 a Grafu 4 lze vyčíst, že celkový počet článků, které obsahovaly 

zároveň i recenzi, je dohromady pouze 27 z celkových 90. Tato hypotéza se tedy 

projevila jako správná.  
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Pátou a poslední hypotézou bylo to, že se po roce 2013 se začíná objevovat větší 

množství článků, které dávají do souvislosti stoupající turistický ruch s konáním těchto 

akcí. Tento trend je v ulicích města mnohdy velmi patrný, ale jako téma pro vybrané 

týdeníky nebyl příliš lákavý. Z celkových 14 článků, které po roce 2013 na toto téma 

vyšly, se zvýšeným turistickým ruchem zabývaly pouze 4 články ve sledovaných 

týdenících. Před rokem 2013 vyšlo na téma umění ve veřejném prostoru 75 článků, 

z nichž se tématu turistického ruchu věnovalo článků 5. Na první pohled se může zdát, 

že se hypotéza nepotvrdila, převedeme-li však výše zmíněná čísla na procenta, tak 

zjistíme, že před rokem 2013 se tématu turistického ruchu věnovalo pouze 6,6 %. Po 

roce 2013 se však procentní zastoupení těchto článků zvedá na 28,6 %, proto můžeme 

pokládat hypotézu za správnou.  
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Závěr 
 

Tato práce měla za úkol představit základní proudy vizuálního umění ve 

veřejném prostoru na území České republiky. Díky nepřebernému množství umělců, 

skupin umělců, festivalů a akcí se však tato práce musela omezit na výběr 

reprezentativního vzorku, který zvládne nejdůležitější proudy, umělce, instalace a akce 

představit. Přestože tato práce měla v úmyslu cílit pouze na toto umění na území České 

republiky, je v ní několik momentů, kdy se nemohla pro správnost a úplnost informací 

zcela vyhnout zmínkám o zahraničí. Práci ale tato odbočka neškodí, tyto informace jsou 

totiž pro pochopení celého kontextu nezbytné.  

 

Vizuální umění ve veřejném prostoru hrálo v kultuře společnosti nezastupitelnou 

roli. V průběhu sledovaného období, tedy od první republiky až do dnešního dne jsme 

ale svědky křehkosti tohoto umění. Vizuální umění je na očích mnoha lidem, není 

skryto za dveřmi galerií a není třeba si kvůli němu kupovat lístek. I z těchto důvodů se 

toto umění těšívá velké „návštěvnosti“ či „čtenosti“ lidí. Jsou si toho vědomi jak sami 

umělci, tak ale zejména i političtí činitelé, kteří toho v minulosti velice často chtěli 

využít pro svůj prospěch. V minulosti, až do roku 1989, se tedy vizuálnímu umění ve 

veřejném prostoru otevřela jen velmi malá okénka, během kterých bylo možné toto 

umění tvořit zcela a naprosto svobodně.  

 

K velkému nárůstu zájmu tedy dochází právě po roce 1989. Objevují se nové 

skupiny umělců tvořící mnohdy politicky angažované umění, vzniká mnoho festivalů a 

instalací ve veřejném prostoru a zájem diváků o toto umění rok od roku stoupá. Zájem 

médií o vizuální umění ve veřejném prostoru je značný, dokládá to zejména obrovské 

množství článků, které se generují při hledání tohoto tématu na internet. 

 

To, že je zájem veřejnosti i médií o podobné akce tak obrovský a každým dalším 

rokem se zvyšuje je známkou toho, že umění má v naší zemi velmi širokou svobodu 

svého působení, což je také znamením dobrého stavu věcí veřejných, a to včetně 

politiky. Je to dobrou zprávou jak pro umělce, kteří mohou svobodně tvořit, tak i pro 

diváky, kteří mohou svobodně a dle vlastního názoru a rozhodnutí svůj čas trávit právě 

tak, jak se rozhodnou oni sami.  
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Summary 
 

The aim of this thesis was to introduce the basic streams of visual fine art in 

public space in the Czech Republic. Although this work is intended to target only the art 

of the Czech Republic, I could’n avoid to mention some information from abroad. Fine 

visual art had irreplaceable role in our history. It was cheap, easy to access and that is 

why those events and instalations had lots of visitors. Those phenomenon was also 

known to politicians, so in the past they wanted to use all of its potentional. Due to this 

situation, it was very rare for the artists to produce art uninfluenced.  

 

Interest for this art incereased heavily after 1989. We can also track the increase 

of interest of media about this form of art. This is a good thing, because only as long as 

we can make art freely, we are truly free. 
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Příloha č.XVII: Tabulka proměnných (tabulka) 

Seznam proměnných   

P1 - Datum  DD.MM.RRRR      

P2 – 
Periodikum 

1 – Reflex 2 – 
Instinkt 

3 – Týden 4 - 
Respekt 

  

P3 – Pozvánka 1 – Ano 2 – Ne     

P4 – Zaměření 1 – Světelné 
umění 

2 – Land 
art 

3 – 
Angažované 
umění 

4- Street 
art 

5 – Akční 
umění 

6 – 
Mix/jiné 

P5 – 
Medailonek 

1 – Ano 2 - Ne     

P6 – Recenze 1 - Ano 2 - Ne     

P7 – Turistika 1 - Ano 2- Ne     

 

Příloha č.XVIII: Tabulka 1 

Týdeník Celkový počet článků Celkový počet článků s 

pozvánkou 

Reflex 27 5 

Instinkt 26 8 

Týden 19 3 

Respekt 18 8 
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Příloha č.XIX: Graf 1 
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Příloha č.XX: Tabulka 2 
Týdeník Celkový počet článků  po 

roce 2013 mimo téma 

umění světla 

Celkový počet článků po 

roce 2013s tématem umění 

světla 

Reflex 2 3 

Instinkt 3 3 

Týden 0 2 

Respekt 1 0 
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Příloha č.XXI: Graf 2 

 

 
Příloha č.XXI: Tabulka 3 

Týdeník Pouze info Medailonek 

Reflex 6 20 

Instinkt 7 20 

Týden 0 19 

Respekt 5 13 

 

Příloha č.XXII: Graf 3 
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Příloha č.XXIII: Tabulka 4 

Týdeník Pouze info Recenze 

Reflex 22 4 

Instinkt 12 15 

Týden 14 5 

Respekt 15 3 

 

Příloha č.XXIV: Graf 4 

 

Příloha č.XXV: Tabulka 

Týdeník Pouze info Turisti 

Před rokem 

2013 

Po roce 

2013 

Před rokem 

2013 

Po roce 

2013 

Reflex 19 2 2 3 

Instinkt 20 5 1 1 

Týden 16 2 1 0 

Respekt 16 1 1 0 
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Příloha č.XXVI: Graf 5 
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Příloha č.XXVII: Kódovací arch 

Název článku  D
at

u
m

 P
er

io
d

ik
u

m

 Z
am

ěř
en

í

M
ed

ai
lo

n
ek

R
ec

en
ze

Tu
ri

st
ik

a

Festival, jak má být 2.5.2005 1 6 2 2 2

Dílo týdne-Botky na kabelu (autor neznámý 205) 12.8.2005 1 2 2 2 2

I do malého města může yavítat experimentální umění 11.5.2006 1 6 2 2 2

Ve zkušebně 12.5.2006 1 6 1 2 2

4+4+4=12 aneb Omámení performančí drogou 18.5.2006 1 6 1 2 2

Proces 30.5.2006 1 3 1 2 2

Famufest 2007 8.11.2007 1 6 1 2 2

Umění na hranici zákona 3.12.2009 1 3 2 2 2

Výtvarný Krumlov 29.4.2009 1 6 1 1 1

Otvíráme Plzeň 15.5.2015 1 6 1 2 1

Jak se má 28.8.2008 1 4 2 2 2

Barvou proti zdi 18.9.2008 1 6 1 1 2

Jak prodt svůj talent 22.1.2009 1 3 1 2 2

Česká fotografie 20. století 7.72005 1 2 1 2 2

Projekty Jitky Trevisan 13.11.2014 1 2 1 1 2

Světlo sebevrahů 16.6.2014 1 1 2 2 2

Funky semafory nad Prahou 19.4.2007 2 4 1 1 2

Vevzduchu jsou kecky 27.10.2011 2 4 1 1 2

Barbora Klímová: Narušitelka veřejného prostoru 23.11.2014 2 5 1 1 2

Runaway 18.5.2006 2 6 2 2 2

STREET art - umění ulice 17.8.2006 2 4 1 2 2

Zaostřeno : scénografie oslavovala 28.6.2007 2 6 1 1 2

Zákaz odbočení vlevo? ODBOČTE VLEVO! 28.8.2008 2 4 1 2 2

Nejen  PÍSMENKA 11.9.2008 2 6 2 1 2

Pařba na vltavském břehu 12.7.2012 2 6 1 1 2

Zabydlet ULICE! 12.12.2013 2 4 1 1 2

Stověžatá a osvícená 23.10.2014 2 1 1 2 2

Ulice je kanál 21.9.2006 2 6 1 2 2

Explodující Vladimír Boudník 18.10.2007 2 7 1 1 2

Nudíte se? Přidejte se k nám! 29.5.2008 2 5 2 2 2

Zákaz odbočení vlevo? ODBOČTE VLEVO! 28.8.2008 2 4 1 1 2

SCÉNa 4.3.2010 2 6 2 1 2

Pařba na vltavském břehu 12.7.2012 2 6 1 1 1

Chce to vášeň - JANA Babincová 5.6.2014 2 6 1 2 2

Zrní 20.4.2009 3 4 1 1 2

Podzim v jeskyni 14.9.2009 3 1 1 2 1

Zápisník z Malé strany 21.9.2009 3 6 1 2 2

Senoseč po pražsku 26.10.2009 3 2 1 2 2

Prostředníček vedle viktorky 30.11.2009 3 4 1 1 2

Stát jako člen Ztohoven 21.6.2010 3 6 1 2 2

Národní divadlo zve na piknik 23.8.2010 3 4 1 2 2

Krásně posprejovaná Praha 1.9.2008 4 4 1 1 2

Výtvarné umění 18.5.2009 4 6 2 2 2

Na čem pracuji 10.5.2010 4 6 1 2 2

Kulturní servis 16.5.2011 4 6 1 2 2

Pootevřené Bohnice 16.5.2011 4 6 2 2 2

Když v Praze vonělo seno 6.2.2012 4 6 1 2 2

Park uprostřed hutí 3.9.2007 4 2 1 1 2

Výstavy 9.5.2005 4 6 1 2 2

Vážná hra na oběšence 27.7.2009 4 6 1 2 2

Jak probíhá guerilla 8.11.2010 4 6 1 1 2

První bienále startuje 23.5.2005 4 6 1 2 2

Vraťme Václaváku smysl 19.12.2005 4 6 2 2 1

Třetí rozměr ulice 17.7.2006 3 4 1 2 2

Nejistá budoucnost i vzpomínky 1.12.2008 3 4 1 1 2

„ČEKUJ BENGA“ 16.11.2009 3 4 1 2 2

Výtvarný kapsář 30.11.2009 3 4 1 2 2

Jižák, Jižák je město snů 17.5.2010 3 6 1 2 2

Muž s paragrafem 257 19.7.2010 3 4 1 2 2

z úhlu pohledu placaté želvy 28.6.2007 1 3 1 2 2

umělci jdou před soud 10.1.2008 1 3 1 2 2

Jít do fyzického konfliktu 3.12.2009 1 3 1 2 2

Dvanáct rozhněvaných ZTOHOVEN 17.6.2010 1 3 1 2 2

Husí kůže Romana Lipčíka 28.6.2007 2 3 2 1 2

Cena NG 333 pro rebely,Turner Prize má bojovník za mír 13.12.2007 2 6 1 2 2

Od Knížáka rovnou do kriminálu? 10.1.2008 2 6 1 1 2

Pro dobrotu na žebrotu 24.6.2010 2 3 2 2 2

Husí kůže Romana Lipčíka 1.7.2010 2 3 2 2 2

Za barevné panáčky do věznice na Pankráci 1.3.2012 2 3 1 2 2

Panenky a mrazáčci 16.4.2007 3 3 1 2 2

Ztohoven se jentaknedostanem 25.6.2007 3 3 1 1 2

Jak se cení radikalita 10.12.2007 3 3 1 1 2

Atomový hřib se vrací před soud 21.4.2008 3 3 1 2 2

Bomba a jak Ztohoven 20.8.2007 4 3 2 2 2

Despekt 10.12.2007 4 3 2 2 2

Ztohoven uctili Martina Fruweina 11.7.2011 4 4 1 2 2

Rozzářený víkend festivalu světla Signal 24.10.2013 1 1 1 1 1

Prosvícená Praha a Vievegh 16.10.2014 1 1 1 2 1

Intimní osvětlení Vojtěcha Ryndy 10.10.2013 2 1 1 1 2

Budiž světlo 24.10.2013 2 1 1 1 1

Praha v jiném světle 21.10.2013 3 1 1 2 2

Signální Praha 18.8.2014 3 1 1 2 2

Zeď hanby 29.5.2008 1 4 1 2 2

Guma Guar- Kolektivní identita po vandalském (?) zásahu 12.6.2008 1 4 1 2 2

Všichni jsme CENZOŘI 5.6.2008 2 3 1 2 2

Grázlové v národním týmu 9.6.2008 4 3 1 2 2

Výstavy 23.6.05 1 3 1 2 2

Never more 11.12.08 1 3 1 2 2

Výtvarníci na stopě zločinu 11.9.06 4 3 1 2 2

Zeď nekončí 24.11.14 4 3 1 2 2  


