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Abstrakt
Bakalářská práce na téma „Reklamy proti reklamě. Subvertising v České republice a
v zahraničí.“ se věnuje fenoménu subvertisingu, jenž vznikl z potřeb umělců reagovat na
obsah a množství reklamních sdělení, která nás každodenně obklopují. Text fenomén
zasazuje do kulturně-historického kontextu a popisuje vývoj umělecké kritiky. Obsahuje
také nové marketingové směry, které vycházejí z reklamního sabotérství. Věnuje se
především vztahu umění a marketingu, jejichž hranice se v současnosti překračují.
Praktická část práce na základě teoretických poznatků rozebírá jednotlivé umělce a
představuje důležité projevy subvertisingu. K popisu uměleckých zásahů využívá
případové studie a srovnávací analýzy. Text se nejprve věnuje čtyřem světovým
skupinám, jež sdružují umělce, a které stály za vznikem subvertisingu. Další část rozvíjí
kontext zahraniční tvorby a představuje šest subvertiserů, mezi kterými se objevují i méně
známá jména. Druhá polovina obsahuje případové studie, jež rozebírají tvorbu v České
republice, a srovnávací analýzy, které ji porovnávají s útoky zahraničních umělců. Závěr
práce odpovídá na tři výzkumné otázky, které byly položeny v úvodu, a aplikuje získané
poznatky na stanovené cíle.

Abstract
The Bachelor’s thesis “Advertisements against Advertising. Subvertising in the Czech
Republic and Abroad.” deals with the phenomenon of subvertising, which originated from
the needs of artists to react to the content and number of advertising messages surrounding
us on a daily basis. The thesis sets the phenomenon into cultural-historical context and
describes the development of art criticism. It also includes new marketing movements
that stem from subvertising. Principally, the thesis focuses on the relationship of art and
marketing, whose margins are currently being exceeded. Based on the theoretical
findings, the practical part of the thesis analyses selected artists and introduces important
manifestations of subvertising. For the description of the artistic interventions, it uses the
method of a case study and comparative analysis. At its beginning, the thesis presents
four world groups which unify artists and which brought forth subvertising. The next part
deals with the context of foreign artistic production and introduces six subvertisers,
including several lesser-known figures. The second half of the thesis contains case studies
analysing the artistic production in the Czech Republic, and comparative analyses which
compare the Czech production with the attacks of foreign artists. The conclusion provides
answers to three research questions set in the thesis introduction and applies the outcomes
to the appointed aims.
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Úvod
Mezi uměním a reklamou v současné době nemůžeme definovat hranice. Umění
se často stává součástí reklamy a naopak reklamní vizuály pronikají do současného
umění, které neomezují žádné limity. Tato bakalářská práce se věnuje fenoménu
subvertisingu, jenž vznikl z potřeb umělců reagovat na obsah a množství reklamních
sdělení, která nás každodenně obklopují. Teoretická část vychází z dějin marketingové
komunikace i z dějin umění a opírá se o historický kontext dvacátého století. Věnuje se
spotřební kultuře a z ní vycházející kritiky marketingové komunikace. Poskytuje nutný
informační základ k pochopení vzniku kultury protestu. Časově je vymezena od počátku
průmyslové revoluce do současnosti, avšak nejvíce prostoru dostává druhá polovina
dvacátého století. Praktickou část tvoří případové studie popisující důležitá umělecká
vyjádření. Tato pasáž je naopak velmi současná a představuje uměleckou tvorbu
posledních let.
Výběru tématu předcházel dlouhodobý zájem o moderní umění, současné
alternativní umělecké směry a jejich souvislost se studovaným oborem. Napsání práce
zároveň podnítila absence česky psané literatury věnující se souvislosti umění s
marketingovou komunikací, která se zabývá kritikou společnosti prostřednictvím umění,
a nikoli art marketingu. Téma je v době psaní práce velmi aktuální. V České republice
se umělecká kritika společnosti orientuje především na politická témata, ale nechybí ani
kritika konzumní společnosti. Cílem práce je vytvořit ucelený text o vzniku a vývoji
umělecké kritiky marketingové komunikace, o nových marketingových metodách
vycházejících z technik využívaných kritizujícími umělci a podat základní přehled o
kulturním sabotérství v České republice a v zahraničí. Bakalářská práce by měla
odpovědět na tři výzkumné otázky. Kdo jsou lidé, kteří se subvertisingem zabývají? Jaké
techniky a jaká média kritizující umělci využívají? Srovnávací analýzy by měly objasnit,
nakolik čeští umělci vycházejí ze zahraniční tvorby. Práce čerpá z textů věnujících se
kritice konzumní společnosti a marketingové komunikace. Teoretická část vychází
především z díla novinářky a aktivistky Naomi Kleinové a poskytuje nutný informační
základ k tématu. Zdrojem informací v praktické části jsou vlastní poznatky a veřejně
dostupné údaje. Práce se odchyluje od teze uspořádáním a názvy kapitol, které bylo nutné
upravit pro lepší orientaci v textu.
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1. TEORETICKÁ ČÁST
1.1 Spotřební kultura
Pro pochopení fenoménu subvertisingu je nutné nejprve porozumět
společnosti, proti níž umělci bojují. Spotřební kultura, na níž lidé chtějí participovat, se
rozvinula v kapitalistických hospodářských systémech. Spotřeba je v prostředí tržní
ekonomiky základem ekonomického růstu, jenž je nutný k dalšímu směřování státu.
Souběžně s globalizací, urbanizací a s tím souvisejícím vznikem nadnárodních
společností se změnil také hodnotový systém spotřebitelů. V rámci spotřební kultury se
identita, hodnoty a aspirace neurčují primárně občanstvím, náboženskou či rasovou
příslušností, nýbrž spotřebou jako takovou. Součásí spořební kultury jsou rovněž hnutí,
která se vymezují proti konzumerismu a plýtvání. (Zahrádka, 2014, s. 8)

1.1.1 Definice konzumní společnosti
Pro označení společnosti orientované na konzumní styl života se používá
několik pojmů, které se liší jen drobnými rozdíly. Kalenda vztah člověka k věcem
označuje pojmem „materiální kultura“, jako „spotřební kulturu“ pak vnímá materiální
kulturu v současné euroamerické civilizaci. Podle něj nevyčerpáváme užitnou hodnotu a
věci definují naše postavení. (Zahrádka, 2014, s. 43) Ve Slovníku kulturálních studií autor
hovoří o „masové kultuře“ jako o pejorativním výrazu pro manipulativní kapitalistickou
kulturu. Proto se v kulturálních studiích častěji používá pojem „populární kultura“.
(Barker, 2006) Roberta Sassatelli pak o vzniku spotřební kultury mluví jako o
ekonomické transformaci, která byla stejně zásadní jako další historické proměny
společnosti. (Sassatelli, 2007, s. 14). Výše zmíněné termíny popisují současnou
společnost jako orientovanou na spotřebu, která definuje společenské postavení. V
případě konzumního způsobu života již nehovoříme jen o nákupu výrobků a zboží, ale
zahrnujeme i statky nemateriální povahy – tedy například placené vzdělání či zážitky.
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1.1.2 Historie spotřební kultury a marketingové komunikace
Historie spotřební kultury má velmi úzkou vazbu na vývoj kapitalismu a s
ním souvisí také vznik marketingu. Kořeny reklamy nalezneme již v antice společně s
myšlenkovými základy kritiky marketingové komunikace. O pojmu, který známe dnes,
však hovoříme až od devatenáctého století. K jeho vzniku vedly hospodářské změny v
důsledku průmyslové revoluce, které proměnily dosavadní fungování společnosti. Po
přechodu od feudalismu k moderním státům došlo k proměně vlastnictví. Jürgen
Habermas o tomto období mluví jako o refeudalizaci společnosti, kdy dochází k úpadku
v důsledku přechodu od liberalismu k omezení veřejné sféry za pomoci médií.
(Habermas, 2000) Průmyslová revoluce s sebou přinesla industrializaci, zvýšení míry
urbanizace, migraci a rozvoj obchodu. S rozšířením masové výroby se začíná vyrábět
nadbytek, a tudíž vzniká potřeba jej někomu prodat.
Období po průmyslové revouci
V té době ekonomiku řídí cenové signály trhu a mluvíme o výrobní
koncepci, která byla typická pro Henryho Forda. Podle této filozofie spotřebitelé
upřednostňují výrobky, které jsou levné a široce dostupné. Henry Ford proto zefektivnil
výrobu, aby minimalizoval náklady, a díky tomu získal velký podíl na trhu. (Kotler, 2007,
s. 48) Nesmíme opomenout také souběžný vývoj umělecké scény, který s ekonomickými
a sociálními změnami úzce souvisí. Umění v éře kubismu a dadaismu opustilo tradici a
začíná se objevovat v ulicích. Zároveň začaly vznikat nové umělecké směry, které čerpaly
z každodenního života a reklamy. (Pincas, 2009, s. 28–30) Dalším důležitým bodem ve
vývoji spotřební kultury se stalo zavedení obchodních domů a pasáží jako důsledek
rostoucí výroby. Ty byly přístupné také dělnické třídě. Jednalo se o čistě ženský prostor,
jenž začal sloužit také k trávení volného času, a který stál na počátku proměny spotřeby
jakožto součásti životního stylu a utváření osobnosti. (Zahrádka, 2014, s. 43)
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V období mezi první a druhou světovou válkou se rozvíjela propaganda,
která přispěla také k vývoji reklamy, a to díky nejmodernějším technikám. Základní
propagandistické postupy a vizuály se využívají až do současnosti. Podstatou propagandy
je, leč násilné, udržování důvěry lidí. Co může její narušení způsobit, se ukázalo například
během hospodářské krize v roce 1929, kdy tzv. run na banky1 způsobil celosvětovou
ekonomickou recesi. Naplnil se tzv. Thomasův teorém, podle něhož se situace jevící se
jako reálná stane reálnou i ve svých důsledcích. (Thomas, 1928 In Linhart, Petrusek,
1996). Tato teorie platí až do dnešní doby a můžeme ji aplikovat na řízení důvěry
společností, tzv. trust management. Ten řeší vztahy se zainteresovanými osobami, o
dalším vývoji totiž v současnosti rozhodují stakholdeři.2 V případě neočekávané události
– například pádu letadla3 – úlohu přebírá krizová komunikace, která rozhoduje o dalším
směřování společnosti.
Proměna marketingu v druhé polovině dvacátého století
Padesátá léta se stala důležitým bodem vývoje spotřební společnosti,
mluvíme o období spotřebního optimismu v důsledku naftového bohatství. Doba
hédonistického spotřebitelského chování se ovšem týkala jen Západu. Symbolem
společenského postavení se staly domácí spotřebiče a automobily, rozvíjela se masová
média. Změnilo se programové schéma televizí, které umisťovaly mezi pořady reklamní
bloky. Televizní průmysl vytvořil tzv. mýdlové opery, tedy krátké seriály o vztazích
zaměřené na ženy, jejichž sponzory byly v počátcích právě společnosti vyrábějící mýdla
a prací prášky. Tyto pořady stály za vznikem seriálů a product placementu. Kromě toho
o této éře mluvíme jako o období Baby boomers, jejíž demografická regenerace přispěla
k dalšímu rozvoji. (Pincas, 2009) V umění vzniká směr Lawrencem Allowayem nazvaný
pop-art, který zbořil bariéry mezi uměním a produkty každodenního života. Za umělecká
díla se začaly považovat reklamní plakáty i obaly (Osterwold, 2007) a umění se stalo
produktem. Jeho reprodukovatelnost čelila kritice tradičních umělců.

1

Situace, kdy vkladatelé ztratí důvěru v banku, protože si myslí, že je nebo se brzy
stane insolventní, a začnou hromadně vybírat svoje vklady.
2
Pojem zahrnuje všechny osoby a instituce, které mají s organizací cokoli do činění.
Např. dodavatele, odběratele, zaměstnance, management, akcionáře, stát a sdružení.
3
Například přejmenování aerolinek Germanwins na Eurowings po pádu letadla, odchod
švýcarské společnosti Schindler z japonského trhu kvůli nehodě ve výtahu.
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Zásadní změnou prošla marketingová komunikace, která se na začátku 60.
let začíná oritentovat nikoliv na potřebu prodat, ale především na zákazníka a jeho
potřeby. Spotřebitel se v době obratu proti masové manipulaci stává předmětem zájmu a
firmy začínají využívat sofistikovanější techniky. V šedesátých letech dvacátého století
se utváří dnešní marketingové strategie a firmy zakládají marketingová oddělení.
Proměnu role marketingové komunikace popsal Robert J. Keith v textu The Marketing
Revolution na příkladu společnosti Pillsbury. Ta se ve 30. letech orientovala na produkt,
tedy na vývoj mouky. Později přišla nutnost mouku prodat. V 60. letech na základě
dotazování zákazníků vznikají slavné pečicí směsi a společnost začíná se segmentací.
Později, ve čtvrté fázi, nemá jen marketingové oddělení, ale stala se marketingovou
firmou, která na základě přání zákazníků vytváří produkty. (Keith, 1960) Výroba se
začátkem 70. let diverzifikuje a právě v této době už si spotřební kulturu nespojujeme jen
s vyšší třídou, ale stává se součástí celé společnosti. (Zahrádka, 2014)
Postmodernismus a současnost
Koncem 20. století se projevuje globalizace a vzniká postmodernismus.4
Pojem se objevil již kolem roku 1880, ve dvacátých letech 20. století sloužil k
pojmenování nových uměleckých a hudebních směrů. Postupně ovlivnil architekturu a
vznikla postmoderní filosofie. (Arnold, 1961, s. 43). Postmodernismus charakterizuje
společnost jako dobu, kdy jsou nejdůležitější masová média a populární kultura.
Především ta ovlivňuje spotřebu a spotřeba naopak ovlivňuje populární kulturu.
Základem je pluralita názorů v přístupu ke světu, kráse, pravdě a filosofii. Postmodernisté
zpochybňují optimistický pohled na vývoj západní společnosti. (Strinati, 2004) Dochází
k poklesu vlivu náboženství a autorit na rozhodování ve společnosti. Gilles Lipovetsky
mluví o tzv. hyperkonzumní společnosti, ve které je sice více volného času, ale méně
štěstí. To se totiž získává prostřednictvím konzumu, který přináší jen krátkodobý požitek.
(Lipovetsky, 2007) Velmi často tak dochází k syndromu vyhoření a krizi identity, která
se týká především generace Y nebo Z.5 Lidé stále častěji hledají smysl svojí existence a
prohlašují, že práce musí vycházet z jejich zájmů. Sedláček tvrdí, že uspokojení vzbuzuje
novou touhu a potřeby rostou úměrně s tím, co máme. (Sedláček, 2012)

4

Tento pojem vznikl na základě krátké knihy Jeana-Françoise Lyotarda Postmoderní
situace (La condition postmoderne, 1979)
5
Skupina ekonomicky aktivních lidí narozených v období 1986-2000.
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1.1.3 Kritika spotřební kultury
Kořeny kritiky spotřební kultury sahají až k antické filosofii. Vycházejí ze
stoicismu, jehož základem je žít v souladu s přírodou a rozumem. Pozemské statky jsou
lhostejné a stoici tvrdí, že jsou si všichni lidé rovni. Stoicismus je opakem hédonismu,
který charakterizuje hýření a užívání si života. Základní myšlenky můžeme hledat také v
náboženství, například v židovsko-křesťanské tradici nebo džinismu.
Thorstein Veblen již v roce 1899 upozornil na příznaky současného
konzumního způsobu života. V Teorii zahálčivé třídy definoval například pojem
ostentativní spotřeba neboli dokazovaní bohatství vlastněním učitých statků, a tzv.
poziční statky, jimiž dáváme najevo svůj společenský status. (Veblen, 1899) Politická
kritika spotřební kultury se orientuje především na ideologie první poloviny dvacátého
století. Významným kritikem se stal Karl Marx, který v díle Kapitál mluví o tzv. zbožním
fetišismu, tedy potlačení významu lidské práce při přisuzování hodnoty zboží. V kapitole
Odcizená práce zmiňuje, že dělníci nepracují pro sebe a odcizují se od vlastní práce,
činnosti, rodové podstaty člověka i druhých jednotlivců. V díle popisuje klíčový pojem –
komodifikaci. Podle Marxe se z objektů, znaků, událostí, vlastností, práce i lidí
samotných stávají předměty směny. (Marx, 1949)
Frankfurtská škola6 pak komodifikaci aplikovala na kulturu a umění.
Proces komodifikace, při němž se umění stalo produktem unifikované tovární
velkovýroby, označují pojmem kulturní průmysl. Tématu se věnovali především Theodor
Adorno a Walter Benjamin. Druhý jmenovaný studoval reprodukci umění. Podle
Benjamina i při sebevíc dokonalé reprodukci odpadá „Zde a Nyní“ uměleckého díla,
které tak ztrácí svoji auru. Kromě kritiky zmiňuje myšlenku o aktivních příjemcích
umění, kteří předložené obrazy dokáží sledovat z odstupu, kriticky analyzovat a
komentovat. Esej se stala základním textem pro studium vztahu umění a spotřební
kultury. (Benjamin, 1984)

6

Kruh neomarxistických sociologů a filosofů, kteří se shromáždili kolem Maxe
Horkheimera na Ústavu pro sociální výzkum ve Frankfurtu nad Mohanem.
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1.2 Vztah umění a marketingu
„Nepovažuji reklamu za zábavu nebo určitou formu umění, ale za informační
prostředek.“ (Ogilvy, 2007, s. 7)

1.2.1 Marketing
Marketing chápeme jako uspokojování potřeb zákazníka. V současnosti
jeho úloha nezačíná okamžikem vyrobení produktu s cílem jej prodat, nýbrž ještě před
zahájením samotné výroby. (Kotler, 2007) David Ogilvy ve své knize O reklamě cituje
Marvina Bowera, který definoval marketing jako správné zacílení. (Ogilvy, 2007)
Americká marketingová asociace jej popisuje jako proces plánování a realizace koncepcí,
tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové
směny, která uspokojí požadavky jednotlivců a organizací. Reklama se začala objevovat
s rozvojem masových médií a od počátku svého vzniku byla vizuální stránka jednou z
jejích nejdůležitějších složek.

1.2.2 Umění
Jak definovat umění? Jeho vnímání je velmi subjektivní. Co se jednomu
může zdát jako vynikající estetický zážitek, v druhém vyvolává opovržení. Ottův slovník
naučný jej definuje jako „úmyslné tvoření nebo konání, jehož výsledek nad jiné výtvory a
výkony vyniká jistou hodnotou již při pouhém nazírání a vnímání, tj. hodnotou
estetickou.“ (Hostinský, 1907, s. 170-175). Význam jednotlivých myšlenek neleží v
dílech samotných, ale vytvářejí ho sami diváci. Jejich interpretace je výsledkem složitých
sociálních procesů, znalostí a také kulturou dané země. Divák musí implicitně sám sebe
rozeznat jako člena sociální skupiny, která sdílí určité kódy a konvence. (Sturken, 2009)
Dále je důležité určit, o jakém umění je v této práci řeč. Moderní umění podle Dona
Thompsona zahrnuje dvacáté století do roku 1970, včetně abstraktního expresionismu a
pop artu. Současné umění můžeme označit jako díla žijících umělců, avšak to vylučuje
nedávno zesnulé výtvarníky (např. Roye Lichtensteina), proto se svět umění obecně řídí
podle zařazení dvou největších aukčních domů – Christie's a Sotheby's. (Thompson,
2010) Brandon Taylor nazval svou knihu ,,Současné umění: umění od roku 1970"
(Taylor, 2005) a stejným rokem začíná také kniha Artoday: současné světové umění.
(Lucie-Smith, 1996) Rok 1970 tedy považujeme za zlomový.
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1.2.3 Vztah umění a marketingu
O souvislosti umění a marketingové komunikace nemusíme dlouho
přemýšlet. Prvním předpokladem vzájemného ekonomického vztahu je samotná
existence trhu s uměním, jejž dělíme na primární a sekundární.7 Díky němu vzniká
potřeba umělecká díla prodávat, k čemuž slouží tzv. art marketing. Ten uplatňuje základní
marketingový model 4P.8 Produktem v uměleckém prostředí rozumíme dílo určitého
autora, distribucí pak výstavní prostory, možnost si dílo soukromě prohlédnout. Cena je
na trhu s uměním velmi specifickým nástrojem. Jestliže se produkt a distribuce umění
příliš neodlišují od ostatních komodit, cena je na trhu s uměním zásadním faktorem a
neplatí pro ni žádná pravidla, která známe z ostatních trhů (např. s potravinami). Cenu
ovlivňuje mnoho vlivů, které úzce souvisí se čtvrtým P – s komunikačním mixem. Na
trhu s uměním jsou stále zásadní katalogy, které v jiných odvětvích upadají. Velmi dobře
fungující metodou je také tzv. word of mouth.9 Nákup umění ovlivňuje projevený zájem
jednoho z předních sběratelů nebo galeristů, ale i běžný šum před očekávanou
kontroverzní vernisáží.
Komunikace je tedy pro trh s uměním zásadní, a proto se často setkáváme
s umělci, které můžeme považovat za značky – například s Damienem Hirstem a Jeffem
Koonsem. Oba se dostali do nejvyšších uměleckých kruhů systematickým budováním své
značky. Každý umělec v podstatě buduje svoji identitu, ať už se jedná o výtvarníka
vystavujícího v galerii, anebo člověka, který se zabývá graffiti. Jejich cílem je se odlišit
od ostatních – stejně jako v marketingové komunikaci. David Ogilvy tvrdí, že osobitost
výrobku je kombinací mnoha prvků: jeho jména, obalu, ceny, stylu jeho reklamy a
především charakteru výrobku samého. Trh s uměním celkově ovlivňují vnější vlivy,
mezi které můžeme zařadit kulturní, sociologické i legislativní faktory. Vyjádřejní
nesouhlasu a kritického postoje vůči společnosti je a historicky bylo jedním z hlavních
námětů uměleckých děl. Výtvarné umění se v době totalitních režimů často stávalo
jediným možným prostředkem k vyjádření protestu. V současnosti se jedná především o
formu, která dokáže upoutat pozornost lidí.

7

Primární trh se zabývá prodejem nejnovějšího současného umění, které přichází přímo
od umělců. Jejich díla se následně prodávají a draží na sekundárním trhu.
8
McCarthy kategorie marketingového mixu označil jako Product, Price, Place,
Promotion. Kotler 4P aktualizoval na People, Processes, Programs a Performance.
9
Šíření informací mezi zákazníky tzv. z úst do úst.
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Každá alternativní scéna má své kouzlo jen do té doby, než se začne masově
šířit. A právě tomuto problému v dnešní době čelí umělci, kteří zajímavou formou bojují
proti konzumní společnosti. Ta jim později začne za umění nabízet peníze a u
vytvořených děl se fotí turisté – například když se v ulicích objeví dílo britského umělce
Banksyho. A tím se z kritického zásahu stává masový produkt.

1.3 Témata kritiky marketingové komunikace
Kritika marketingové komunikace se zaměřuje nejen na neetické praktiky,
ale také na existenci reklamy vůbec. Předmětem kritiky se stávají charakteristické rysy
spotřební kultury - tedy nadměrná konzumace potravin, pořizování velkého množství
oblečení, spotřebičů i automobilů, jejichž pomocí lidé definují svoje společenské
postavení. Reaguje na reklamní přesycenost ve veřejném prostoru a na sdělení, která se
firmy snaží prostřednictvím reklamy předat. Velmi často se setkáváme s protesty proti
vlivu na životní prostředí, pracovní podmínky zaměstnanců, ale i s upozorněním na
zdravotní rizika související se spotřebou výrobku. Kritika se obrací také směrem k
médiím i celým ekonomickým a politickým systémům. Témata kritiky marketingové
komunikace můžeme rozdělit do tří kategorií:
1. Nekalé a neetické praktiky, které firmy využívají k manipulaci
Jedná se o praktiky, které jsou veřejnosti dlouhou dobu skryté, a firmy čelí
kritice zpětně. Můžeme mezi ně zařadit například metodu tzv. brainwashingu (vymývání
mozků), která spočívá v zamlčování informací, využívání falešných skupin a najatých
expertů, manipulaci s výzkumy a poskytování neúplných informací o produktu. (Taylor,
2006) Dále hovoříme o whitewashingu (vymývání do běla), který je spojován především
s propagandistickou činností, ale v korporátním prostředí se využívá v situacích, kdy je
potřeba zabránit tomu, aby se lidé dozvěděli pravdu o určitých činnostech firmy.
(Hejlová, 2015) Podstatně mírnější a rozšířenější formou je tzv. greenwashing. Jedná se
o zneužívání ekologické tematiky k vytvoření dojmu, že se firma chová zodpovědněji.
Tato praktika je veřejností tolerovaná a stala se běžnou součástí marketingové
komunikace. Mezi projevy greenwashingu patří např. využívání zelené barvy a
upozorňování jen na jeden z mnoha vlivů na životní prostředí. Dále se jedná o zavádějící
tvrzení – například, že výrobek neobsahuje freony.

19

2. Podstata podnikání dané společnosti
Nejčastěji se kritika obrací k produkci firmy, především ve vztahu k
životnímu prostředí. Tato kategorie poskytuje nejvíce prostoru pro vyjádření umělecké
kritiky. Věnuje se enviromentálním problémům, které úzce souvisí s greenwashingem.
Dále pak vlivu na spotřebitele - tedy na zdravotní dopady výrobku (nezdravé potraviny,
škodlivé látky v kosmetice, vliv technologií na zdraví) a způsobu výroby, jenž může
zahrnovat práci dětí a mít negativní dopad na místní ekonomiku. Kritice tak čelí nejen
společnosti vyrábějící potraviny, oblečení, boty, automobily a spotřebiče, ale také média
kvůli svému vlivu.
3. Kritika konzumního stylu života
Joseph Heath kritiku spotřební kultury označuje jako ideologickou.
Podstatou této teorie je fakt, že se konzumerismus stal ideologií, a lidé se zastřenými
smysly ztrácí schopnost racionálního uvažování. Zmiňuje také pojem hipkonzumerismus, slovo odvozené z anglického slova hipster. Idiom „držet krok se
sousedy“ (keeping up with the Joneses)10 byl charakteristický pro hédonistická padesátá
léta, v současnosti naši spotřebu pohání touha se odlišit a vynikat nad ostatními.
(Zahrádka, 2014) Kate Soperová tuto myšlenku ještě dále rozvádí a mluví o „alternativně
hédonistickém“ přístupu, jenž je výsledkem odklonu od konzumerismu a trendu
upřednostňování volného času, lokální produkce a ekologičtějších forem dopravy.
(Zahrádka, 2014) V těchto případech se tedy kritika netýká konkrétních činů, ale vývoje
společnosti obecně. Věnuje se podstatě bytí, směřování světa, politickým a ekonomickým
systémům. Na tato témata reagují nejen vědci a politici, s kritikou se často setkáváme ze
strany umělců. A právě na ně se v následujících řádcích zaměříme.

10

Syndrom keeping up with Joneses vyjadřuje snahu vyrovnat se sousedům, např.
pořízením lepšího automobilu, většího domu, nebo nových spořebičů
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1.4 Reklamní sabotérství
Díla pouličních umělců, která potkáváme ve veřejném prostoru, ve většině
lidí vyvolávají znechucení a opovržení. Na graffiti a street art bychom ale neměli nahlížet
jen jako na vandalismus. Samozřejmě i tuto subkulturu nemůžeme generalizovat, a tak se
setkáváme s umělci, kteří se snaží podtrhnout krásu místa, a na druhé straně s lidmi
ničícími historické budovy. Je ale důležité si uvědomit, že tito umělci veřejnosti poskytují
umění zcela zdarma – na rozdíl od galerií, které vyžadují vstupné. Přestože je činnost
pouličních umělců považována za kriminální, má na veřejný prostor mnohem menší vliv
než reklama, která je zcela legální. A tu veřejnost často negativně nevnímá. Právě fakt,
že si movité společnosti mohou koupit část veřejného prostoru, a umělci na něj nemají
nárok, tvoří podstatu reklamního sabotérství.

1.4.1 Subvertising a culture jamming
Dva zásadní pojmy, kterým se věnuje tato bakalářská práce – subvertising
a culture jamming spolu velmi úzce souvisí a často se chybně používají jako synonyma.
Jedná se o techniky, které využívají antikonzumní hnutí k boji proti spotřební kultuře.
Přestože patří do jedné skupiny, rozlišujeme mezi nimi drobné rozdíly. Souhrnně je
můžeme nazvat kulturním sabotérstvím a jejich vztahy jako reciproční. Reklamní
sabotérství definujeme jako přetváření významu konkrétní reklamní kampaně pomocí
malých vizuálních nebo verbálních úprav reklamního díla, jež může vytvořit kdokoli
s cílem parodovat nebo zesměšnit mezinárodní korporace za pomoci tužky, barev,
plakátu, spreje, nebo dalších technik. (Bell, 2012)
Různé zdroje uvádí subvertising jako součást culture jammingu a naopak.
Pojmy bychom měli rozlišovat následujícím způsobem. Subvertising vnímáme jako
přetváření konkrétní kampaně – určitého vizuálu nebo sdělení. Culture jammingem
označujeme dlouhodobý a cílený boj proti určitým vlivům ve společnosti. Dalo by se říci,
že culture jamming využívá subvertising jako jeden z nástrojů k dosažení cílů. Culture
jamming se zaměřuje především na média a spotřební kulturu, subvertising na projevy
marketingové komunikace.
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Definice subvertisingu
Subvertising11 je pokus o využití ikonografie značky jako zbraně proti
podniku. Můžeme jej popsat jako satirickou verzi existující reklamy, jež bojuje proti
konzumerismu a upozorňuje na politická nebo sociální témata. (Barley, 2001)
Subvertising je reakcí na společnost, ve které je možné si koupit část prostoru, přestože
patří veřejnosti. Dobře provedený „útok“ paroduje vzhled reklamy. Na první pohled se
zdá normální, ale později divákům dochází, že byli napáleni. Umělci vytváří kognitivní
disonanci.12
Jennifer Versonová definovala šest bodů, které jsou objektem zájmu umělců věnujících
se subvertisingu (Versonová, 2007):
•

Produkce (továrny, využívání omezených materiálů, vytváření odpadu)

•

Ničení (kácení lesů, těžba, vypouštění škodlivin, vliv na životní prostředí)

•

Spotřeba (řetězce, supermarkety – místa, kde se oslovují zákazníci)

•

Rozhodnutí (vedení společností, obchodní praktiky)

•

Potenciál (budoucnost, vytváření alternativ, navrhování řešení)

•

Domněnka (boření zažitých stereotypů)

Kořeny subvertisingu sahají do 20. let 20. století. Vycházejí z vývojových
směrů dadaismu.13 Základem hnutí je fenomén détournement, který poprvé formuloval
Guy Debord se situacionsity jako obraz, sdělení nebo artefakt vytržený z kontextu za
účelem vytvoření nového významu. (Debord, 1956) Umělci používají stejné metody jako
marketéři: kreativitu, rétoriku, design a technologie.

11

Subvertising tvoří spojení slov subversion a advertising. V současnosti nemáme český
výraz pro subvertising a volně ho překládáme jako „rozvracení reklam“.
12
Kognitivní disonance je stav mysli, který vzniká rozporem mezi dvěma kognicemi,
například mezi postoji a skutečným stavem věci.
13
Dadaismus charakterizuje tzv. objekt trouvé – tzn. nalezený objekt a ready-made. Obě
techniky znamenají rozebrání nějakého předmětu na části a jeho nového složení.
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Definice culture jammingu
Pojem culture jamming14 poprvé použila kapela Negativland v roce 1984.
,,Promyšleně přetvořený billboard (...) nutí řadového diváka k zamyšlení nad původní
strategií dané korporace. (Kleinová, 2005) Kulturní sabotérství vychází z graffiti,
moderního umění a punkové filozofie. Zahrnuje komplexní boj proti konzumní
společnosti pomocí subvertisingu a dalších technik. Nejedná se tedy jen o boj proti
reklamám samotným, ale o boj proti filozofii společností. Jako příklad kulturního
sabotérství, které se odlišuje od subvertisingu, bych uvedla dokument Super Size Me.
Aby filmař Morgan Spurlock dokázal škodlivost rychlého stravování, měsíc jedl jen jídlo
z McDonald's, a poukázal tak na vážné zdravotní problémy, které mu experiment
způsobil. (Spurlock, 2004)
Často se setkáváme také s politickou a ideologickou kritikou. Podle
novináře Marka Deryho kulturní sabotérství vychází například i ze samizdatu, což je
patrné především v zemích bývalého východního bloku, tedy i v České republice.
Fotografiemi proti fašismu bojoval John Heartfield, nesmíme zapomenout ani na
významnou kritičku Barbaru Krugerovou, jejíž práce vycházejí z propagandistických
vizuálů. (Dery, 1993)
Podle Marka Deryho pak rozdělujeme projevy kulturního sabotérství následovně:
•

Sniping a subvertising

Subvertising jsme definovali výše. Sniping označuje ilegální noční útoky sabotérů.
•

Media hoaxing

Snaha napálit novináře falešným sdělením tak, aby jej publikovali bez ověření.15
•

Audio agitprop

Stříhání a mixování zvuku s cílem zesměšnit mediální kulturu.16

14

Česky kulturní sabotérství
Např.studie o prospěšnosti čokolády při hubnutí. Více viz http://io9.gizmodo.com/ifooled-millions-into-thinking-chocolate-helps-weight-1707251800
16
Např. Sweet Brown - Ain't Nobody Got Time for That.
https://www.youtube.com/watch?v=bFEoMO0pc7k
15
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V roce 2016 je jedním z klíčových médií, která slouží ke kulturním
sabotážím, internet. Útoky na síti označujeme jako tzv. hacktivismus, který spojuje
kulturní aktivisty a hackery. Ti využívají svoje znalosti nikoli za účelem spadnutí
systémů, ale k tomu, aby např. pozměnili obsah stránky. Osoby, které za takovými útoky
stojí, nazýváme cracktivisté. Jejich práce se často přibližuje subvertisingu, protože jen
pozměňují sdělení a zachovávají grafickou podobu značky. (Leiser, 2010) Útoky proti
značkám i politickým stranám se staly běžnou součástí obsahu sdíleném na sociálních
sitích. V současnosti se tak kulturní sabotáží nezabývá jen úzká skupina umělců, ale stává
se jím kdokoliv se základními grafickými znalostmi. Příspěvky slouží především k
pobavení a virálně se šíří. Vznikají také zájmové skupiny, ve kterých se aktivisté sdružují.

1.4.2 Související subkultury a hnutí
Centrem kultury protestu se stal New York, kde se v druhé polovině
dvacátého století rozvíjelo umění a alternativní směry. Svoboda a mírné právní postihy
uměleckých aktivit vedly ke zrození graffiti, skateboardingu, street artu a hip hopu.
Základem zmíněných subkultur byla potřeba vyjádření vzdoru proti společnosti. Proto
writeři17 často hovoří o tom, že „si berou zpět veřejný prostor“. Subvertising vychází z
graffiti a street artu. Tyto dva pojmy spolu velmi úzce souvisí.
Podle Filipa Jakše (2008) to, co už není podpis, není ani street art či graffiti,
nýbrž konceptuální umění. Jedním z průkopníků umění ve veřejném prostoru se stal Keith
Haring, který z počátku maloval svým charekteristickým stylem křídou na prázdné
reklamní nosiče v metru. Rozhodl se jít cestou čistě veřejného umění, a proto v roce 1986
otevřel v newyorském SoHo Pop Shop, kde prodával trička, odznáčky, plakáty i hračky.
Přátelil se s Warholem a Jeanem-Michelem Basquiatem. Tuto trojici považujeme pro
vývoj subvertisingu jako zásadní, jelikož jejich tvorba vedla k vnímání reklamy jakožto
formy umění a naopak. (Kolossa, 2013) Díla zmíněných umělců se v současnosti
vystavují v galeriích a řadí se mezi nejdražší vydražené obrazy světa.
Kontrast pouličního a galerijního umění je až do dnešní doby velmi
diskutovaným tématem. „Je velmi vychytralé nazývat graffiti uměním, protože graffiti
vzniklo mimo systém, kdežto umění systém má. Když dáte graffiti do galerie, je to jako
když dáte zvíře do klece.“ (Overstreet, 2005)
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Slangový výraz pro tvůrce graffiti
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V České republice se graffiti a street art začal rozvíjet v devadesátých
letech. Čeští writeři pracují především v Praze a v krajských městech, kde se zaměřují na
dopravní prostředky a volné plochy. Umělci využívají mnoho technik. V graffiti jde
především o písmo a nejčastěji se sprejuje, používají se ale i hasicí přístroje, leptání a
barvy na stěny. Street art poskytuje větší volnost v použitých materiálech a často do díla
začleňuje již existující prvky veřejného prostoru. Mezi nejčastější techniky řadíme
nálepky, plakáty a šablony.
Moderní marketingové metody čerpají z tzv. storytellingu,18 jenž je
součástí každé kultury. Vyprávění je už tisíce let prostředkem, kterým se lidstvo baví,
vzdělává se a předává si myšlenkové dědictví. Reklama se dlouhou dobu orientovala na
jednostrannou komunikaci, v dnešní době však pozorujeme opak. Díky rozvoji sociálních
sítí se proměnil vztah k příjemcům, kteří se stávají součástí reklamního sdělení. (Deuze,
2005) Za kvalitní kampaň se v roce 2016 považuje taková, jež ve spotřebitelích vyvolává
silné emoce a vytváří citové pouto k produktu.19 Návrat storytellingu souvisí s vývojem
sociálních sítí směrem ke sdílení každodenního života.

1.5 Marketingové směry ovlivněné kulturním sabotérstvím
S novými technikami, kterými umělci začali útočit proti reklamě, se
významně proměnil způsob komunikace značek. Klasické reklamní postupy přestaly
stačit, lidé se vůči nim stali imunní. Reklamní sabotéři se stále pokouší vymyslet
inovativnější a zajímavější přístupy k vizuálům a na kreativní vývoj musí reagovat také
tvůrci reklamy. Z neustálého boje profitují obě strany, které posouvají hranice oblasti
svého zájmu. Netradiční praktiky upoutávají pozornost a setkávají se dokonce s uznáním
veřejnosti. I pro spotřebitele zajímavé vizuály však čelí kritice. Umělci, kteří dříve
bojovali proti společnosti prostřednictvím graffiti a dalšch technik, si za svou práci
nechávají firmami platit. Kreativní marketingové kampaně v současnosti hrají klíčovou
roli; především v prostředí sociálních sítí je takový typ komunikace nezbytný. Otázkou
je, jak dlouho je tento model udržitelný a čím budou společnosti upoutávat pozornost
spotřebitelů v budoucnu.
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Česky vyprávění příběhů
Např. kampaň IKEA Vaše oáza klidu. Dostupné z
https://www.youtube.com/watch?v=716-73OvWEo
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1.5.1 Guerilla marketing
Jay Conrad Levinson, o kterém hovoříme jako o zakladateli guerilla
marketingu, ho definoval jako nekonvenční marketingovou kampaň, jejímž účelem je
dosažení maximálního efektu s minimem zdrojů. Knihu s podtitulem Nejúčinnější a
finančně nenáročný marketing vydal již v roce 1984 a od té doby nevšední techniky
využívají nejen firmy s omezeným rozpočtem, ale i mezinárodní korporace. (Levinson,
2009) Dostupná literatura uvádí 12 typů využití guerilly pro marketingové účely.
Všechny mají jedno společné – podpořit a zefektivnit reklamu v tradičních médiích.
Využívají podobné psychologické procesy jako při prodeji produktu. (Delana, 2008) V
České republice se guerilla marketingem zabývá Vít Horký, který na svém webu popisuje
jeho součásti: virální marketing, buzzmarketing, wild posting, ambush marketing, reverse
graffiti, beamvertising, astroturfing, alternative marketing, experiental marketing,
presume marketing a tissue-packing marketing. Dále se budeme věnovat jen technikám
vycházejícím z umění a technikám, které jsou relevantní v našem kulturním prostředí.

1.5.2 Virální a buzzmarketing
Virální kampaň vzniká spontánně. Jestliže se její tvůrci snaží příliš, je velmi
vysoká pravděpodobnost, že nebude účinná, ty nejlepší se předem neplánují. Virální
marketing je jednou z podstatných forem guerilly, avšak neplatí, že je vždy její součástí.
Virální marketing je technikou, která využívá především web. Jeho podstatou je zajímavý
obsah, který uživatelé sami sdílí, protože jej shledávají vtipným nebo zajímavým pro své
přátele. Buzzmarketing, označovaný také jako undercover marketing, se od virálního
odlišuje faktem, že cílová skupina není konfrontována s reklamním sdělením. Slouží k
vytvoření rozruchu. Informace se virálně šíří, aniž by lidé věděli, že je jejich činnost
zneužita pro komerční účely. Tato komunikace probíhá nejčastěji na internetu a
prostřednictvím word of mouth.

1.5.3 Wild posting
Metoda wild posting spočívá ve velkém množství identických
outdoorových reklamních nosičů umístěných v jednom místě. Jedná se nejčastěji o
plakáty, které jsou umístěny legálně, ačkoli to tak nevypadá. Wild posting se nejčastěji
využívá k propagaci koncertů, festivalů a filmů. V České republice se vylepování plakátů
hojně využívalo, v poslední době ho však vidíme jen zřídka.
26

Wild posting je stále velmi aktivní například v New Yorku, v Paříži nebo v
Londýně, kde se objevují kulturní sdělení i reklamy na zboží. V současnosti se začíná
znovu rozvíjet především v oblasti fashion marketingu.
Obr. č. 1 – Golden Goose: Wild posting, 2016

Zdroj: Archiv autorky

1.5.4 Ambientní marketing
Ambientní marketing využívá nestandardní, netradiční nebo ad-hoc média,
která se promění v reklamní sdělení. Příjemce nutí přemýšlet o okolním prostředí a
vzbuzují velkou pozoronost. (Lum, 2012) S ambientním marketingem úzce souvisí tzv.
presence marketing, jehož podstatou je dostat značku kamkoliv je to jen možné. Není
ovšem tolik kreativní, jde o to být vidět.
Obr. č. 2 – Jeep: Parking, 2007

Zdroj: http://www.jeepfan.com/tech/talk-about-jeep-parking-only/
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1.5.5 Reverse graffiti20
Aby se společnosti vyhnuly právním postihům za použití graffiti, musí
používat jeho protiklad a špínu z daného místa čistit. Jedná se o velmi šetrnou a
krátkodobou formu reklamy, která dokáže upoutat pozornost. V České republice funguje
firma Aqua Ads, jejíž zakladatel Pavel Jeřábek bojuje proti vizuálnímu smogu a nabízí
ekologickou alternativu vertikálním reklamním billboardům v ulicích českých měst.
Reklamu svých klientů umisťuje na chodníky speciální metodou, v podstatě ji vyčistí do
špíny. „V Česku je málo lidí, kteří si na reklamu stěžují. Nikdo se o to nezajímá, téměř
všem je to úplně jedno,“ řekl v rozhovoru pro server Aktuálně.cz. (Jansová, 2016)
Obr. č. 3 – Aqua Ads: Clean graffiti, 2016

Zdroj: http://aquaads.cz/portfolio/histogram/

1.5.6 Beamvertising
Beamvertising vychází ze světelného graffiti, které je legální alternativou
sprejování. Funguje na principu zachycení světla na fotografii s dlouhou expozicí. Dále
se světlo využívá pro tzv. videomapping, tedy promítání na budovy. A právě projekce
tvoří podstatu beamvertisingu, který spočívá v projekci reklamy. V České republice jej
využívají především obchody lákající turisty v centru Prahy.

20

Označuje se také jako clean graffiti
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Obr. č. 4 – Bing: Beamvertising, 2010

Zdroj: http://www.paper-plane.fr/tag/beamvertising/

Reklama se může inspirovat také technikou subvertisingu, jak bylo možné
vidět například v roce 2006, kdy operátor Vodafone rozpoutal legendární kampaň. Za
reklamou stál Martin Jaroš, který billboardům svých konkurentů nechal nasadit parohy.
Soud o čtyři roky později rozhodl, že se společnost musí omluvit. Ta tak učinila, avšak v
inzerátu pomocí zvýraznění písma opět vyobrazila paroží. Akce se stala jednou z
nejslavnějších guerillových kampaní v historii české reklamy. (Krupka, 2012)
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2. PRAKTICKÁ ČÁST
„That which changes our way of seeing the streets is more important than that which
changes our way of seeing a painting.“ (Debord, Inaugural meeting of the Situationist
Internationale, Paris, 1968)
Praktická část navazuje na teoretický základ v první polovině bakalářské
práce. Cílem následujících odstavců je aplikovat poznatky z odborné literatury k tématu
subvertisingu na tvorbu současných umělců, kteří se boji proti reklamě věnují, a kriticky
jejich práci zhodnotit. V úvodu jsme stanovili tři výzkumné otázky, na které se pokusíme
odpovědět. Kapitola 2.1 představuje čtyři nejdůležitější umělecké skupiny, které se
zabývají subvertisingem. Následující část představuje tvorbu kulturních sabotérů a slouží
jako základní přehled zahraničních umělců, jež řadíme podle významnosti. Záměrem
bylo představit kromě světově známých osobností také technicky výjimečné projekty.
Kapitola 2.3 odpovídá na otázku, kdo jsou lidé, kteří se věnují subvertisingu. V rámci
případových studií zodpovíme také otázku číslo 2, která se týká používaných technik.
Závěr praktické části tvoří srovnávací analýzy českých a zahraničních projektů, jenž by
měly objasnit, nakolik čeští umělci vycházejí ze zahraniční tvorby.

2.1 Skupiny zabývající se subvertisingem
Kritický přístup k reklamám ve veřejném prostoru dal dohromady umělce
a všechny, kteří proti vizuálnímu smogu doposud bojovali sami. Jednotlivé skupiny si
stanovily vlastní pravidla a díky většímu počtu členů a organizaci dokázaly uspořádat
akce, jež měly významný dopad na společenskou diskuzi. Svými aktivitami oslovily
nejen další umělce a aktivisty, ale například také akademiky. Každé hnutí, kterému se
budeme v této kapitole věnovat, používá ke kritice reklamy odlišné techniky, ale cíl mají
společný. Všechny organizace fungují jako komunity a jejich weby slouží k publikaci
jednotlivých zásahů.

2.1.1 Billboard Liberation Front
Kořeny skupiny Billboard Liberation Front21 (dále jen BLF) položil 19letý
Jack Napier s Irvingem Glikkem už v roce 1977. Dvojice se seznámila v klubu v San
Francisku a společně založila skupinu nazvanou Max Factor 26, která se později
přejmenovala na Billboard Liberation Front. V prosinci téhož roku předělali první
bilboard cigaretové společnosti Fact. Jejich tvorba se zpočátku zaměřovala na tabákové
firmy – útokům čelil například Camel nebo Marlboro. V roce 1989 se přidali další členové
a aktivity rozšířili nejprve do Kalifornie, později do celé Ameriky.
BLF své útoky zveřejňuje stějně jako reklamní agentury. Společnosti,
proti kterým bojuje, nazývá svými klienty. Nechybí ani zveřejnění jména kreativního
ředitele a produkčního „kampaně“. Ke svým akcím se skupina veřejně přiznává a pro
média připravuje tiskové zprávy – stejně jako marketingová oddělení společností.
Skupinu v současnosti tvoří 16 členů, mezi kterými najdeme například i vědce. Jack
Napier v rozhovoru řekl, že BLF miluje billboardy. Tvrdí, že by městské prostory měly
být zaplněny představami. Podle skupiny jsou billboardy jediným typem reklamy,
kterému se nelze vyhnout. Proto se tolik aktivistů orientuje právě na venkovní reklamní
nosiče. BLF prý není proti médiu samotnému, ale bojuje proti sdělením, která nesou.
Obr. č. 5 – BLF: Sick Of It, 2010

Zdroj: http://www.billboardliberation.com/SickOfIt.html

21

O skupině natočila video kapela Negativland Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=KjgrHX94bKo
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2.1.2 AdBusters
Kanadská skupina AdBusters Media Foundation (dále jen AdBusters)
bojuje proti psychologickým a enviromentálním problémům, které způsobuje reklama, a
proti konzumerismu. V roce 1989 ji ve Vancouveru založili Kalle Lasn a Bill Schmalz.
Sdružení se popisuje jako globální síť umělců, aktivistů, recesistů, studentů, učitelů a
podnikatelů, kteří tvoří aktivistické hnutí informačního věku. Kromě útoků na billboardy
si AdBusters zvolili specifickou formu protestu a začali vydávat vlastní časopis. Magazín
vychází šestkrát ročně od založení skupiny až do současnosti. V žádném čísle se doposud
neobjevilo placené reklamní sdělení. Autoři v každém vydání reflektují současnou situaci
a věnují se aktuálním tématům ve společnosti.
AdBusters se ale zaměřují i na další aktivity, které upozorňují na dopady
konzumní společnosti. Nejznámnější je tzv. Buy Nothing Day (česky den, kdy se nic
nekupuje), mezinárodní den protestu proti konzumerismu. Každoročně probíhá souběžně
s tzv. černým pátkem,22 tedy den po americkém Dni díkuvzdání. Cílem akce je upozornit
na nákupní šílenství a jeho dopady. Skupina za tuto aktivitu čelí kritice, protože se jedná
pouze o jednorázovou akci, která údajně nepodněcuje k celoročnímu udržitelnému
nákupnímu chování. Podle autorů je ale jejím cílem upozornit na problémy a slouží jako
prostředek pro „nový začátek“ života bez přílišné spotřeby. Koncept se později rozšířil i
na další svátky konzumu – Vánoce (Buy Nothing XMas).
Skupina se již více než 10 let pokouší nakoupit vysílací čas pro své spoty
sociálního marketingu23, nazývané „antireklamy“, a je pravidelně odmítána hlavními
televizními společnostmi po celém světě. Upozorňuje tím také na vetování odlišného
zobrazování potřeb, touhy a potěšení. (Zahrádka, 2014) Kritici hovoří o komercializaci
celé skupiny, která začala vydávat časopis na křídovém papíru, a také prodává vlastní
produkty, například „neznačkové“ boty. Podle kritiků se skupina až příliš blíží tomu, proti
čemu sama bojuje. AdBusters jsou po Billboard Liberation Front nejvýznamnějším
hnutím v oblasti subvertisingu a culture jammingu. Obě skupiny považujeme za
zakladatele kultury protestu.

22
23

Každoroční událost, kterou začínají výprodeje v obchodních řetězcích.
Spoty jsou dostupné z: https://www.youtube.com/user/adbusters/featured
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Obr. č. 6 – AdBusters: Joe Chemo, 1997

http://www.adbusters.org/spoofads/tobacco/

2.1.3 BUGA-UP
Hnutí Billboard Utilising Graffitists Against Unhealthy Promotions vzniklo
v roce 1979 v australském Sydney. Jeho členové zpočátku bojovali proti „nezdravým
reklamám“, tedy proti reklamám propagujícím zdraví škodlivé výrobky. Později se jejich
zájem přesunul také k nezdravě vypadajícím reklamám – těm, které škodí veřejnému
prostoru. Hnutí založili tři kolegové a nyní se v něm sdružují lidé od 8 do 71 let z celého
světa. Mezi nimi jsou celé rodiny, kadeřníci, řidiči, zápasníci i učitelé v mateřské škole.
Hlavní myšlenkou BUGA-UP je využití stejného média a místa, které sloužilo v šíření
sdělení. Hnutí nepracuje centralizovně a specializuje se na přepisování a úpravu
jednotlivých sdělení sprejem. Činnost BUGA-UP v Austrálii vedla k významným
legislativním změnám v reklamách na tabákové výrobky.
Obr. č. 7 – BUGA-UP: Enjoy your cancer, 1985

Zdroj: https://www.flickr.com/photos/speedwaystar/138919833
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Skupina na svém webu vydala soubor doporučení, který popisuje, jak
provádět útoky proti reklamám. BUGA-UP tvrdí, že je nejvhodnější pracovat přes den a
svůj postoj vysvětlovat kolemjdoucím. Tím se prý dá vyhnout zatčení, protože v noci je
tato činnost považována za vandalismus a policisté nerozlišují společensky přínosné
útoky. Hnutí nabádá k alespoň jednomu útoku týdně, který značce způsobí roční ztráty
ve výši až 5 tisíc dolarů. Jako nejefektivnější metodu označuje odpovídání na sdělení
billboardu sprejem. Na webu BUGA-UP připravili kreslené návody, jak si vyrobit
prodlužující držák spreje, anebo barevné bomby z vajec.

2.1.4 Upper Space
Upper Space je nezisková organizace sdružující umělce, akademiky a
aktivisty. Tvoří platformu pro umělce, kteří se snaží svými zásahy ovlivnit sociální a
enviromentální problémy v Británii i v zahraničí. Cílem intervencí do veřejného prostoru
je vytvořit veřejnou diskuzi o daném tématu. Skupina se označuje jako umělecky
aktivistická a využívá různé techniky. Tým se zaměřuje na problémy, o kterých rozhoduje
politická reprezentace, a svými útoky se snaží nabízet řešení. Upper Space podněty čerpá
ze spřátelených neziskových organizací. Své zásahy do veřejného prostoru doplňuje
přednáškami ve školách, které se věnují konzumerismu a vnímání reklamy, protože podle
autorů výuka v této oblasti zásadně chybí.
Pod platformou Upper Space tvořil v Manchesteru také český umělec Epos
257, jemuž se podrobně věnuje kapitola 2.3.4. Jeden ze citylightů přímo před budovou
soudu zazdil cihlami. Reagoval tím na systém britských bank. Instalace na místě vydržela
přes měsíc a projekt později putoval i do dalších evropských měst, například do Berlína.
V rámci Upper Space tvoří další světoví umělci – Bill Posters, David Walker a Leon Reid.
Obr. č. 8 – Epos 257: Brick Wall, 2013

Zdroj: http://berlin.czechcentres.cz/cs/o-nas/tiskove-zpravy/2014-art-of-remark-31/
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2.2 Subvertising v zahraničí
2.2.1 Případová studie: Banksy (anonymní)
Banksy je nejdůležitějším a zároveň nejslavnějším umělcem, který se
věnuje subvertisingu a culture jammingu. Jeho identita stále zůstává neodhalena.24
Banksyho tvorba vychází z graffiti. Umělec nejčastěji maluje pomocí šablon a svými
útoky ve veřejném prostoru reaguje na sociální a politická témata. V současnosti
vystavuje v galeriích po celém světě. Vzhledem k popularitě umělce, množství dostupné
literatury a rozsáhlosti díla se mu bakalářská práce věnuje jen okrajově.25 Banksy je ale
natolik významný, že jej není možné v přehledu vynechat.
Projekt: Dismaland
•

Značka: Disney

•

Časový rámec: 2015

•

Realizace: Pop-up projekt26 významných světových autorů.

•

Kontext: Uprchlická krize, konzumerismus, pop kultura.

•

Hypotéza: „Rodinný zábavní park, do kterého nepatří děti.“ Reflexe současnosti.

•

Metoda: Vytvoření zábavního parku připomínajícího Disneyland s instalacemi
kritizujícími současnou společnost.
Banksy park vytvořil na bývalém koupališti ve Weston-super-Mare

nedaleko Bristolu. Podle svých slov se jedná o park, který by měl sdělit, že by se zábavní
parky měly zabývat důležitějšími věcmi. Parkem provázeli záměrně znudění zaměstnanci
a návštěvníci se u vstupu museli podrobit bezpečnostní prohlídce připomínající výslech.
Na projektu spolupracovali např. Damien Hirst a Stephen Powers, celkem se představilo
58 umělců. V parku se objevily symboly populární kultury i díla věnující se uprchlické
krizi a politickým tématům. Projekt na místě vydržel 36 dní.

24

Zatím je nejblíže pravdě tvrzení, že se jedná o Robina Gunninghama z Bristolu. Ani
tato informace však není potvrzena.
25
Banksy publikoval několik knih, např. Banging Your Head Against a Brick Wall
(2001), Existencilism (2002), Cut It Out (2004), Wall and Piece (2005), Pictures of
Walls (2005)
26
Dočasný projekt vytvořený na netradičním místě.
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Obr. č. 9 – Banksy: Dismaland, 2015

Zdroj: http://www.theguardian.com/artanddesign/2015/aug/20/banksy-dismaland-amusementsanarchism-weston-super-mare

2.2.2 Případová studie: Zevs
Zevs, vlastním jménem Aghirre Schwarz, je francouzský umělec. Své
jméno si zvolil podle vlaku Zeus, který ho málem srazil při malování v pařížském metru.
Od roku 1990 se věnuje pouličnímu umění a v současnosti vystavuje v galeriích. Umělec
používá stejnou techniku jako Craig Costella, který založil vlastní značku fixů
upravených pro stékání barvy – Krink. Zevs se proslavil překračováním hranic mezi
vandalismem a galerijním uměním. Až do roku 2015, kdy byl při akci přistižen policisty
v Hong Kongu, pracoval anonymně.
Projekt: Liquidated Logos

• Značka: Coca-Cola
•

Časový rámec: 2000–současnost

•

Realizace: Úprava konkrétního loga ve veřejném prostoru tak, aby z něj stékala
barva.

•

Kontext: Reakce na konzumní společnost.

•

Hypotéza: Nic není věčné – ani loga nejbohatších světových značek.

•

Metoda: Použití většího množství barvy, která stéká.
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Obr. č. 10 – Zevs: Liquidated Logos, 2009

Zdroj: http://graffart.eu/blog/2009/12/zevs-art-pack/

Projekt: Visual kidnapping

• Značka: Lavazza
•

Časový rámec: 2002

•

Realizace: Zásah do billboardu ve veřejném prostoru.

•

Kontext: Reakce na konzumní společnost.

•

Hypotéza: „Společnosti kradou pozornost veřejnosti, aby zvýšily poptávku. Já
tuto situaci obracím a unáším z billboardů modelky. Požaduji 500 tisíc euro, což
symbolizuje cenu za reklamní kampaň.“ (Verena, 2008)

•

Metoda: Vystřižení osob z billboardu a jejich následné vystavení v galerii.
Obr. č. 11 – Zevs: Visual kidnapping, 2002

Zdroj: https://beartothebone.files.wordpress.com/2011/01/visual-kidnapping.jpg
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2.2.3 Případová studie: Laura Keeble
Laura Keeble je britská umělkyně, která vystavuje v galeriích a věnuje se
instalacím ve veřejném prostoru. Proslavila se replikou Hirstovy diamantové lebky,
kterou umístila k odpadkům před galerií White Cube. Laura Keeble ve svém díle
dlouhodobě kritizuje konzumerismus a pracuje s logy. V roce 2008 například vytvořila
menu McDonald's ze skla a o rok dříve umístila sochy s nákupními taškami před luxusní
obchody. Umělkyně v roce 2007 představila hřbitov, na kterém vyměnila náhrobky s
tradičními symboly za loga značek Chanel, McDonald's a Nike.
Projekt: Idol Worship

• Značka: Chanel, McDonald's, Nike
•

Časový rámec: 2007

•

Realizace: Hřbitov s pozměněnými symboly náhrobků.

•

Kontext: Konzumerismus, rostoucí moc nadnárodních společností.

•

Hypotéza: Použití symbolů každodenních věcí k zobrazení „diktátorství“ značek.

•

Metoda: Posprejované plastiky z polystyrenu a sádry.

Obr. č. 12 – Laura Keeble: Idol Worship, 2007

Zdroj: https://i.vimeocdn.com/video/311354038_1280x720.jpg
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Projekt: Icon

• Značka: McDonald's, Chanel, Louis Vuitton
•

Časový rámec: 2008

•

Realizace: Výstava v galerijním prostředí, dílo k prodeji.

•

Kontext: Konzumerismus, rostoucí moc nadnárodních společností.

•

Hypotéza: Použití symbolů každodenních věcí k zobrazení „diktátorství“ značek.

•

Metoda: Plastika vytvořená metodou vitráže.
Obr. č. 13 – Laura Keeble: Icon, 2008

Zdroj: http://www.laurakeeble.com/sculpture/87951_the-glass-supper.html

2.2.4 Případová studie: Kidult
Anonymní umělec Kidult bojuje proti luxusním módním značkám.27
Tvrdí, že obchody, které posprejoval, jednou využily graffiti jako nástroj k získání peněz
a vytvoření „cool“ značky, aniž by znaly a respektovaly jeho kulturu. Kdyby se jim prý
opravdu líbilo graffiti, tak by z jeho díla byli nadšeni. Kidult se v sobě snaží zachovat
enfant terrible (problémové dítě), které maluje svoji vlastní pravdu extrémně otevřeným
způsobem, s jakým se u dospělých nesetkáme. Chce zůstat kreativní, upřímný a
bezprostřední stejně jako dítě. Umělec pro svou tvorbu využívá hasicí přístroje naplněné
barvou, pomocí níž je schopný během několika sekund pomalovat celý dům. Tvrdí, že
efektivní využití času je jednou ze základních dovedností dobrého graffiti umělce, a proto
svá díla vytváří tímto způsobem bez ohledu na trendy nebo názory dalších lidí.

27

Kidult pracuje především v Paříži. Zaútočil např. na značky Céline, Kenzo, Hermés,
Christian Louboutin, Supreme, YSL nebo Louis Vuitton.
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Kidult v roce 2012 posprejoval obchod Marca Jacobse v SoHo v New
Yorku nápisem ART. Designér, milovník umění, se s útokem vypořádal jinak než ostatní
značky. Výlohu vyfotil a natiskl na limitovanou kolekci triček, která prodával za 689
dolarů. S vlastním podpisem jej nabídl za 600 dolarů.28 Pod fotografii napsal „Art by Art
Jacobs“, čímž odkazoval na svou levnější řadu Marc by Marc Jacobs. Kidult se ale
rozhodl znovu odpovědět a na pařížskou pobočku obchodu nasprejoval zelené číslo 689.
Navíc vytvořil vlastní řadu triček s nápisem „Not Art by Kidult“, které prodával za 6,89
dolaru. Umělec v tisknutí triček pokračuje až do současnosti. Vždy je ale dává zdarma a
říká jim „nástroje Kidultovy propagandy“. Kidult se mimo jiné věnuje také subvertisingu
na reklamních nosičích, nejčastěji citylightech, a metodě wild posting. Na svých
webových stránkách zveřejňuje grafické montáže, vytváří umělecká díla, která vystavuje
v galeriích a pro boj proti značce Chanel využil jeden z nástrojů guerilla marketingu –
vytvořil alegorický vůz.
Projekt: ART
•

Značka: Marc Jacobs

•

Časový rámec: 2012

•

Realizace: Posprejování výlohy obchodu nápisem ART.

•

Kontext: Nerespektování graffiti kultury designéry, neetické praktiky značek.

•

Hypotéza: Testování přístupu značky k „opravdovému“ graffiti.

•

Metoda: Velkoformátové sprejování pomocí hasicího přístroje.
Obr. č. 14 – Kidult: In Art we trust, 2012

Zdroj: http://www.thefashionlaw.com/archive/kidult-v-marc-jacobs-part-ii
28

Proč bylo triko s podpisem, které by logicky mělo mít vyšší hodnotu, levnější,
designér nevysvětlil.
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Obr. č. 15 – Kidult: 686, 2012

Zdroj: http://www.theoriginators.com/kidult-tags-marc-jacobs-store-in-paris/

Projekt: Chanell
•

Značka: Chanel

•

Časový rámec: 2014

•

Realizace: Alegorický vůz před Musée d'Orsay.

•

Kontext: Nerespektování graffiti kultury designéry, neetické praktiky značek.

•

Hypotéza: Testování přístupu značky k „opravdovému“ graffiti.

•

Metoda: Alegorický vůz připomínající výkladní skříň značky Chanel. V oknech
se objevily originální batohy značky postříkané červenou barvou.
Obr. č. 16 – Kidult: Chanellt, 2012

Zdroj: http://blog.kidultone.com/?paged=2
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2.2.5 Případová studie: Casey Neistat
Subvertisingu se nevěnují jen umělci. Setkat se můžeme také s útoky, které
reagují na jedinou negativní zkušenost s konkrétní značkou. Jedním z „obyčejných“ lidí
je i slavný youtuber29 Casey Neistat, který si v roce 2002 koupil první iPod společnosti
Apple. Jeho baterie ovšem vydržela jen 18 měsíců a nebylo možné ji vyměnit. Se svým
bratrem proto vytvořil tříminutové video, ve kterém po celém Manhattanu sprejoval na
plakáty propagující iPod sdělení, že jeho baterie vydrží jen 18 měsíců. Neistat vytvořil
virální video, které během šesti dní nasbíralo přes milion zhlédnutí, už v roce 2003 – tedy
dva roky před vznikem YouTube. Společnost Apple po čtrnácti dnech oznámila
prodloužení záruky a změnila podmínky výměny baterií. Casey Neistat pokračoval v sérii
„public service announcement“ a porovnal fastfoody udávané nutriční hodnoty s čísly
zjištěnými při nezávislém testu v laboratoři. V současnosti se věnuje tvorbě krátkých
každodenních videí ze svého života a vlastní aplikaci Beme.
Projekt: iPod's Dirty Secret

• Značka: Apple
•

Časový rámec: 2003

•

Realizace: Sprejování nápisu „iPod's unreplaceable battery lasts only 18 months“.

•

Kontext: Nevyměnitelná baterie zařízení iPod.

•

Hypotéza: Upozornit potenciální zákazníky na vadu výrobku a přístup značky.

•

Metoda: Sprejování pomocí šablony na plakáty vylepené metodou wild posting.
Obr. č. 17 – Casey Neistat: iPod's Dirty Secret, 2003

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=SuTcavAzopg

29

Tvůrce videí na serveru YouTube. Casey Neistat se stal youtuberem roku 2016.
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2.2.6 Případová studie: Ari Saal Forman
Ari Saal Forman je grafický designér z New Yorku a zakladatel
marketingové agentury On The Go Marketing. V roce 2006 vytvořil boty připomínající
model Air Force 1 od Nike, na které umístil logo a barvy tabákové značky Newport.30
Boty prodával ve zvětšené krabici na cigarety s plakátem, na kterém stálo „Uspokojte
svoje chutě!“ Modelu se prodalo 252 z plánovaných 500 kusů, obě společnosti totiž
Formana zažalovaly za zneužití loga a brandingu (Newport) a padělání produktu (Nike).
Projekt byl podle autora určen především pro pobavení a jedná se o jeho jediný projev
subvertisingu.
Projekt: Ari's Menthol 10

• Značka: Nike, Newport
•

Časový rámec: 2006

•

Realizace: Vytvoření falešného produktu určeného k prodeji.

•

Kontext: Loga společností Nike a Newport používají stejný branding.

•

Hypotéza: Obě značky ovlivňují společnost a kvalitu života. Dělají lidem radost
a zároveň je zabíjejí. Loga jsou téměř stejná a o jejich podobnosti se nemluví.

•

Metoda: Propojení vizuálů značek Nike a Newport, které používají stejná loga.
Obr. č. 18 – Ari: Ari's Menthol 10, 2006

Zdroj: https://www.pinterest.com/pin/560768591078595260/?from_navigate=true

30

Informace vycházejí z osobního rozhovoru. O celém projektu vznikl dokument Cease
& Desist a.k.a. Ari can't talk about it od Johna Carluccia.
43

2.3 Subvertising v České republice
České umělce, kteří se zabývají graffiti a street artem, zařazujeme mezi
světově oceňované výtvarníky. Z toho vyplývá také velký zájem o subvertising. Podle
architekta Adama Gebriana patří Česká republika mezi země s nejvyšší koncentrací
reklamy, v Praze má podle něj adekvátní reklamní plochy pouze Pařížská ulice. Teoretik
umění Pavel Korous dodává, že tolik vizuálního smogu se neobjevuje ani v zemích bývalé
Jugoslávie. Především v hlavním městě ruší historický ráz města a objevuje se na tolika
místech, že se pro veřejnost stává neviditelnou. (Formánek, 2016)

2.3.1 Případová studie: Pode Bal
Česká umělecká skupina Pode Bal byla založena v roce 1997. Její tvorbu
charakterizuje kritika vizuální komunikace. Skupina repolitizovala uměleckou scénu v
České republice a reflektovala sociální, politické a morální klima v polistopadové
společnosti. Pode Bal intervenuje do veřejného prostoru, pořádá přednášky a prezentace
na téma uměleckého aktivismu, imituje komerční grafické postupy a provokuje národní
myšlení. Mezi témata, jimž se skupina věnuje, patří drogová tématika (Prohibice
parlamentu, Větší množství státní drogy), politický extrémismus (Extrémní kampaň,
ReAction Painting), problematické aspekty naší národní minulosti (Malík urvi, Zimmer
Frei, Věrni zůstaneme, Flagelant T-shirts), práva menšin (Zahrádka), genderová
problematika (Crossdressing, Stop násilí na ženách), otázky multikulturalismu
(Converse) a kritika uměleckých institucí (Institucializované umění).
Název skupiny souzní s fonetickým přepisem francouzské nadávky „peau
de balle“ (přibližného významu „koule vám“), který užil Marcel Duchamp, ale jeho
původ je údajně daleko banálnější. Ve skutečnosti je logo složeninou slov POnožky
DEsetileté BALetky. V současnosti skupinu tvoří tři lidé – Antonín Kopp, Michal Šiml a
Petr Motyčka, absolventi VŠUP v Praze. Michal Šiml v rozhovoru pro časopis TYPO.12
řekl zásadní myšlenku pro pochopení vztahu umění a reklamy: „V autentickém projevu,
tedy v umění, neexistuje přímá objednávka. Já reklamu nechci démonizovat, je to součást
života. Ale objednávka je pro mě základní kritérium pro rozlišení, co je umění a co
reklama.“ Petr Motyčka k tomu dodal úvahu o vzniku „svobodného umění“. Podle něj
stejně existuje nějaká poptávka, tedy nějaký brief, i když ne tak explicitní. (Kočička,
2004)
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Projekt: Converse
•

Značka: Hermés

•

Časový rámec: 2004–2005

•

Realizace: Instalace v galerijním prostředí spojená s přednáškami.

•

Kontext: Značky v současnosti propojují stávající hodnoty, koncepty a tradice se
svými produkty. Jestliže že by zmíněné společnosti chtěly expandovat do
islámských zemí, musely by vycházet z místní tradice.

•

Hypotéza: V případě, že se propojí znaky znepřátelených kultur do funkčních
celků, dojde ke změně pohledu na jejich původní užití. V ideálním případě by
mělo v budoucnu dojít k reálnému sloučení.

•

Metoda: Sloučení znaků euramerické a arabské kultury za účelem vylepšení obou
rovin.
Obr. č. 19 – Pode Bal: Guthra Hermes Paris, 2006

Zdroj: http://www.podebal.com/motycka/index.php/content/text/conversetext

Projekt: Cover Art
•

Značka: Damien Hirst

•

Časový rámec: 2001–2006

•

Realizace: Instalace v galerijním prostředí doplněná videem a performance.

•

Kontext: „Cover“ je v současné zábavně-reklamní kultuře pojem vrcholu úspěchu.
Covery, česky přední strany časopisů, jsou cílovou rovinou všech populárních
osob v hvězdném závodu. Nejlepší americké modelky se označují „Cover Girls“.

•

Hypotéza: Trendy současného umění se svou touhou po hvězdném postavení a po
vstupu na trh stávají alegorií tvůrců pop kultury, zábavně-reklamního průmyslu.

•

Metoda: Přenesení MTV pop kultury na pole umění. Kritika současného umění.
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Obr. č. 20 – Damien Hirst: Argininosuccinic Acid, 1995 (vlevo)
Obr. č. 21 – Pode Bal: Damien Hirst / LSD / 2000, 2006 (vpravo)

Zdroj obr. č. 19: http://www.damienhirst.com/argininosuccinic-acid
Zdroj obr. č. 20: http://magazin.aktualne.cz/kultura/pode-bal-coverart/r~i:gallery:1949/r~i:photo:66755/

Cover Art spočívá v kolektivní interpretaci uměleckých děl slavných
západních umělců. Kolekce obsahuje obrazy, objekty, performance a multiply. Projekt
vznikal od roku 2001 a byl představen počátkem roku 2007 v pražské galerii Hunt
Kastner Artworks a následně v Německu na Tease Art Fair v Kolíně nad Rýnem.

2.3.2 Případová studie: Krištof Kintera
“Partly I am also interested in shifting with purposes of things and items from ordinary
life. I am trying to bend and warp the reality, sometimes using minimum effort, sometimes
with a lot of effort. After such a process of modulation a new strange item starts its new
unnecessary existence. It is about having its own and new (dis)logic and that is very
exciting for me. Basically these works should not need verbal explanation. They are just
here and that's it. Let's see what they can do without protecting them by explaining what
they are.“ (Kintera, 2008)
Krištof Kintera už od počátku studií patřil mezi nejvýraznější osobnosti
nejmladší generace. Prvním výrazným projektem se stalo „TO“ z roku 1996. Laminátový
domácí mazlíček doprovázel umělce na nákupech, v metru, dokonce i na konferenci
TEDxPrague. Předznamenal většinu principů, které se v Kinterově tvorbě objevují
dodnes: nápaditý objekt vtahujícího autora i diváka do jiného světa.
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„Kintera se nebojí humorné pointy a spektakulární formy. Přitom nenadbíhá vkusu ani
názorům mainstreamu. Jeho objekty a instalace mají velmi kritický postoj k hodnotám a
postojům, které přináší dominance konzumerismu. Pokud by se hledal směr, kterým lze
zjednodušeně popsat Kinterovu tvorbu, asi by bylo nutné říci punk. Nikoli v jeho primární
estetice, ale daleko víc v etice, kterou toto hnutí přineslo v sociální i kulturní sféře.“
(Brož, 2015)
Kintera svá díla vystavuje formou side specific instalation, plně
přizpůsobená expozičnímu prostoru. (Vladíková, 2008). Tím narušuje obvyklé hodnoty
a souvislosti a instalací osvobozuje od omezení. Reaguje na reklamní vizuály ve veřejném
prostoru a na aspekty konzumní společnosti. „Není náhodou prostor obchodu, myslím
jeho regály a jeho výloha, skvělý mix galerijního a veřejnýho prostoru? Věci jsou tam
naaranžovaný, nasvícený i vystavený, a analogií bych určitě našel víc.“ (Brož, 2015)
Projekt: Proposal for subversive marketing strategy for bank institutions and their
branches
•
•

Značka: Raiffeisenbank, ČSOB
Časový rámec: 2006

•

Realizace: Sprejování pomocí šablon na reklamní vizuály konkurenčních bank.

•

Kontext: Reklamní válka mezi bankami.

•

Hypotéza: Převracení souvislostí. Matení lidí. Sprejerů, kteří přemýšleli, kdo
malbu vytvořil, ale i zaměstnanců bank. Vytvoření diskuze o najatých sprejerech
konkurenčních bank.

•

Metoda: Použití odstrašující červeno-černé estetiky. Odkaz k nacistickým
vizuálům, především u loga Raiffeisenbank.

Obr. č. 22 – Krištof Kintera:Proposal for subversive marketing strategy for bank institutions and their
branches, 2006

Zdroj: http://kristofkintera.com/pages-work/proposal-marketing-strategy.htm
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Nasprejovaná loga na reklamách vydržela dva dny a nevyvolala
významnější společenskou diskuzi. Projekt poukazuje na Kinterův rozkyv. Na jedné
straně jej zastupují galerie, na straně druhé se stává anonymním pouličním aktivistou
bujujícím proti systému, který svazuje lidskou svobodu.

2.3.3 Případová studie: Uliční-ci (anonymní)
Uliční-ci jsou česká umělecká skupina, která se věnuje boji proti
reklamnímu smogu. O své činnosti informuje především prostřednictvím Facebooku. „V
tomto směru nás dlouhodobě znepokojuje podoba centra Prahy, kde rozhazování velkého
objemu peněz znečišťuje prostředí a utváří podobu města - bez ohledu na historické
dědictví, nebo skutečné potřeby obyvatel. Naše společnost proto přináší příležitost ke
snadnému odklizení cenností a zároveň garantuje jejich ekologicky šetrnou likvidaci.“
Projekt: Ekologicky šetrná likvidace
•

Značka: Pražské služby

•

Časový rámec: 2014

•

Realizace: Instalace ve veřejném prostoru před budovou České národní banky.

•

Kontext: Umělci trpí nedostatkem financí a na druhé straně se investují velké
částky do reklamy ve veřejném prostoru. Česká národní banka devalvuje měnu.

•

Hypotéza: Hromadění kapitálu v centru Prahy, krádež veřejného prostoru

•

Metoda: Proměna popelnic používaných v hlavním městě. Skupina použila stejné
grafické vizuály jako Pražské služby.
Obr. č. 23 – Uliční-ci: Ekologicky šetrná likvidace, 2014

Zdroj: http://ulicnici.net/post/105787630779/ekologicky-šetrná-likvidace-uličnické-služby
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Projekt: Uličnický billboard
•

Značka: Euro AWK

•

Časový rámec: 12.–16. 5. 2014

•

Realizace: Interaktivní projekce

•

Kontext: Reklamní přesycenost v centru Prahy, kterou způsobují nedostatečné
regulace ze strany magistrátu a velký příliv finančních prostředků.

•

Hypotéza: Krádež reklamy a navrácení veřejného prostoru lidem. Smyslupnější
využití billboardu.

•

Metoda: Proměna billboardu na promítací plochu, která sloužila k pouštění
animací, videoartu a hraní her.
Obr. č. 24 – Uliční-ci: Uličnický billbord, 2014

Zdroj: http://ulicnici.net/post/100487826229/uličnický-billboard-krademe-reklamu-uličn%C3%ADci

Umělecká skupina v tomto případě čerpala z výše zmíněného
beamvertisingu, jehož podstatou je kreativní využití veřejného prostoru jako promítací
plochy. Akcí reagovala na množství billboardů v Praze.

2.3.4 Případová studie: Epos 257 (anonymní)
Epos 257 je členem skupiny Ztohoven. Začal jako writer, ale momentálně
se více zabývá intervencemi do veřejného prostoru. Charakterizují ho kriticky zaměřené,
především sociálně a ekologicky motivované projekty v městském prostředí. Aktivně
napadá společenské a systémové stereotypy, stejně jako reklamní průmysl. Epos (1982)
patří ke generaci, kterou od druhé poloviny 90. let formovalo graffiti. (Černá, 2012)
Umělec reaguje na problematiku všudypřítomné reklamy a tím se přímo dotýká i
firemních strategií, ekonomiky, konzumerismu a podoby současného veřejného prostoru.

49

Projekt: Urban Shoot Painting
•

Značka: Firmy zajišťující outdoorovou reklamu

•

Časový rámec: 2009

•

Realizace: Abstraktní malba v urbanistickém prostředí, guerilla art.

•

Kontext: Hospodářská krize trvající od roku 2007 zapříčinila pokles investic do
reklamy, tudíž se v okolí silnic objevovaly prázdné plochy bez reklamy.

•

Hypotéza: Gesto vyjadřující útok. Billboardy jsou chápány jako malířská plátna
pro abstraktní tvorbu.

•

Metoda: Střelba paintballovou pistolí do bílé plochy prázdných billboardů,
čistých pláten v městském prostoru.
Obr. č. 25 – Epos 257: Urban paintings, 2009

Zdroj: http://www.epos257.cz/?lng=cz&s=works&t=/urbanpaintings

Epos 257 na projekt navázal v roce 2011, kdy si pro střelbu vyrobil vlastní
kanón, jenž symbolizoval zbraň, kterou proti reklamě bojuje. Tematicky navázal na první
protesty proti billboardům ze šedesátých let. Z Urban Shoot Paintings vychází také
Eposova retrospektivní výstava Who cares v Tančícím domě. (2014) Vyříznutím tváří
prezidentských kandidátů Karla Schwarzenberga a Miloše Zemana v průběhu přímých
prezidentských voleb v roce 2013 poukázal na směšnost politických hesel, která odhalila
svoji prázdnotu.

50

Projekt: 50 m2 veřejného prostoru
•

Značka: Hlavní město Praha, stavební firmy

•

Časový rámec: 2010, 54 dní

•

Realizace: Zábor veřejného prostoru na Palackého náměstí.

•

Kontext: Vymezení prostoru je natolik běžné, že je vůči němu člověk pasivní. Čím
je místo rušnější, tím víc je odosobněné. Podobná ohrazení slouží k umístění
reklamy.

•

Hypotéza: „Zvykli jsme si už na to, že nám může kdokoliv ukrajovat z našeho
prostoru? Je veřejný prostor pouhou fámou? Náš prostor ve společnosti je
vymezen právními předpisy, stejně jako nám ploty předurčují možnosti volného
pohybu. Až pokusem o překročení těchto hranic zjistíme, v jak ohraničeném
prostoru žijeme - že nejsme až tak svobodní, jak se může zdát. Nabýváme pocitu,
že individualita dneška je odsouzena k existenci mezi příkazy.“

•

Metoda: Instalace pletiva v převlečení za dělníky bez zveřejnění záměru.
Obr. č. 26 – Epos 257: 50 m2 veřejného prostoru, 2010

Zdroj: http://www.epos257.cz/?lng=cz&s=works&t=/urbanpaintings
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2.3.5 Případová studie: Fröhlich, Mladý, Šimánek, Turner
Čtveřice Fröhlich, Mladý, Šimánek a Turner je dočasná skupinka přátel
angažovaných umělců. Společně se rozhodli realizovat několik projektů, kterými chtěli
upozornit na vizuání smog v ulicích hlavního města Prahy.
Projekt: Osvícení
•

Značka: Big Board

•

Časový rámec: 2012

•

Realizace: Zásah do reklamní plochy.

•

Kontext: Za Josefem Klimešem přišli do ateliéru agenti reklamní agentury, aby
jim prodal autorská práva na sochu, která by mohla sloužit jako podstavec
reklamy. Autor velmi lukrativní nabídku odmítl a agenty ze svého ateliéru
vyhodil. Později se objevil billboard před jeho dílem, který sochu zcela zastínil.
(Karous, 2012)

•

Hypotéza: Upozornění na vizuální smog a korupci. Autoři protestují proti absenci
trestů za porušení už tak velmi liberálních pravidel o umístění reklamních ploch.

•

Metoda: Otočení lamp, které osvětlovaly billboard propagující luxusní automobil,
na sochu z litého betonu „Rovnováha“ od Josefa Klimeše z roku 1989.
Obr. č. 27 – Fröhlich, Mladý, Šimánek, Turner: Osvícení, 2012

Zdroj: http://vojtechfrohlich.blogspot.cz/2012/10/osviceni-enlightenment.html
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Projekt: Kolotoč
•

Značka: Big Board

•

Časový rámec: 2011

•

Realizace: Performance, dokumentární video.31

•

Kontext: Nepřiměřené využití reklamy ve veřejném prostoru.

•

Hypotéza: „Líbil se nám nápad spojit billboard s kolotočem, a zároveň jsme tím
chtěli zareagovat na reklamu, všechny ty obrovské billboardy ve veřejném
prostoru a ukázat náš negativní postoj.“ (Fröhlich, 2011)

•

Metoda: Zavěšení tří osob na otáčivý billboard, vytvoření řetízkového kolotoče.
Obr. č. 28 – Kolotoč, 2011

Zdroj: http://www.designmagazin.cz/foto/2011/12/performance-billboard-kolotoc-praha-5.jpg

31

Video se objevilo v dystopickém zábavním parku Dismaland, který otevřel umělec

Banksy. Dokument je dostupný https://vimeo.com/32210404.
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2.3.6 Případová studie: Klusák, Remunda
Režiséři Vít Klusák a Filip Remunda od roku 2003 vlastní společnost
Hypermarket Film, která se věnuje produkci autorských dokumentů. V poslední době
představili například filmy Matrix AB, Dělníci bulváru a Dobrý řidič Smetana.
Projekt: Český sen
•

Časový rámec: 2003

•

Realizace: Happening a absolventský dokument.

•

Kontext: Porevoluční vznik konzumu v České republice, otevírání nových
„západních“ obchodů a hypermarketů. Rozvoj reklamy.

•

Hypotéza: „V Čechách vyrostlo za posledních pět let 125 hypermarketů, tolik jich
v Holandsku stavěli dvacet roků. Celé rodiny místo chaty vyrážejí o víkendu
nakupovat do těchto chrámů konzumu. Reklamní slogany křičí z každého rohu.
Chtěli jsme reagovat na toto historické údobí, ve kterém žijeme a natočit film, po
kterém tuhne úsměv na rtech.“ (Remunda, Klusák, 2004)

•

Metoda: Představení nového (neexistujícího) supermarketu v Letňanech. Akci
předcházela profesionální reklamní kampaň, která na místo přivedla přes tři tisíce
lidí. Ti se po přestřihnutí pásky rozeběhli k maketě obchodu. Spoty v televizi a
rozhlasu, inzerce v tisku, citylighty (nejčastěji na zastávkách MHD, celkem 400).
Český sen měl i vlastní internetové stránky a reklamní píseň. Ve třetí fázi se
reklama objevila ve vozech městské hromadné dopravy.
Obr. č. 29 – Remunda, Klusák: Český sen, 2003

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/ceskysen/index.php?load=novinari_fot
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2.2.7 Případová studie: Teo Adamy (aTeo)
Teo Adamy svými kolážemi komentuje svět a sám se nepovažuje za
umělce. Zaměřuje se na kritiku konzumní společnosti a nejčastěji reaguje na politická
témata. Subvertisingu se věnuje pro zábavu, a proto o sobě sdílí jen minimum
informací. Jeho tvorbu ocenil například někdejší premiér Mirek Topolánek.32
Projekt: ARTentáty
•

Značka: ČSA, Columbia Pictures

•

Časový rámec: 2014

•

Realizace: Subvertising na internetu.

•

Kontext: aTeo se fotomontáži věnuje již od roku 2004, kdy vznikaly sociální sítě,
rozvíjela se internetová komunikace a zlepšovaly se grafické programy.

•

Hypotéza: Lidé mají stále méně času. Obrázkem lze převyprávět dlouhý příběh a
divák nemusí ztrácet čas četbou. (Adamy, 2007) Fotomontáže mají sloužit k
pobavení.

•

Metoda: Grafické úpravy stávajících reklam, vytvářesní fiktivních vizuálů.
Obr. č. 30 – aTeo:ČSA, 2014
Obr. č. 31 – aTeo: Columbia Pictures, 2014

Zdroje obr. č. 30 a 31: http://ateo.cz/obrazky/

32

Viz http://zpravy.idnes.cz/premier-vtip-se-ctvrtnickem-je-dobry-dsd/domaci.aspx?c=A061203_215841_domaci_ost
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2.4 Srovnávací analýzy
2.4.1 Srovnávací analýza: Krištof Kintera x Wolfgang Scheppe
Projekt: Krištof Kintera – Výsledky analýzy, 2012
Výstava Výsledky analýzy se stala retrospektivním souborem děl, název
vychází z autorovy vlastní patnáctileté analýzy světa. Dílo intenzivně pracuje s
očekáváním, s reakcí, překvapením, znejistěním, proměnou mysli. Cílevědomě narušuje
zažité stereotypy a odhaluje nové, skryté povahy a stránky věcí. „Město se mění po
povrchu, sociologicky a architektonicky. Ale povaha veřejného prostoru zůstává
konstantně stejná. Moje aktivity pramení z vnitřní nervozity nad neschopností umění
přesahovat rámec a uzavírání se do sebepožírajícího galerijního světa.“ (Kintera, 2012)
Obr. č. 32 – Krištof Kintera: Homegrown n.1, 2003

Obr. č. 33 – Krištof Kintera: Výsledky analýzy, 2012

Zdroje obr. č. 32 a 33: Galerie hlavního města Prahy
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Projekt: Wolfgang Scheppe – Supermarket of the dead, 2016
Jedna z nejstarších forem čínských duchovních tradic je dodnes živá a v
čínské kultuře široce praktikovaná. Papírové napodobeniny peněz a zboží jsou rituálně
spalovány jako úlitba k získání přízně bohů a duchů posmrtného života, který je podle
této tradice zrcadlem ekonomické situace skutečného světa. Tyto papírové modely prošly
v poslední době jistou proměnou, během níž byly napodobeniny tradičních předmětů
nahrazeny replikami spotřebního zboží západního konzumního vkusu. (Válka, 2016)
Obr. č. 34 – Wolfgang Scheppe: Supermarket of the dead, DOX, 2016

Zdroj: Archiv autorky

Oba autoři využili stejných prvků a diváky přenesli do prostředí
supermarketu. Wolfgang Scheppe jej sestavil ze symbolů západní kultury s cílem
poukázat na přesah západní konzumní společnosti do čínské kultury. Kinterovy Výsledky
analýzy byly založeny na vnitřním konfrontačním principu, konkrétně na určité
emocionální polarizaci, na dialogu pozitivní a negativní energie. Vzhledem k času
(Kintera některá díla představil již o deset let dříve) i povaze výstav je vyloučena
vzájemná inspirace. Motiv ale mají společný – upozornit na problémy současné
konzumní společnosti.
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2.4.2. Srovnávací analýza: Pasta Oner x současní umělci
Pasta Oner, vlastním jménem Zdeněk Řanda, je jeden z nejvýraznějších
představitelů současné české umělecké scény. Jako tvůrčí osobnost se Pasta Oner
v posledních letech – v kontinuitě se svou graffiti a street artovou zkušeností přelomu
nového tisíciletí – intenzivně profiluje v mezích klasických nezávislých i veřejných
galerijních provozů, ve kterých snoubí a zároveň i překračuje klasické žánrové kategorie
pop artu a cartoon estetiky. Ve svém díle reflektuje a ironizuje současnou popkulturní
společnost. Tradiční témata – fascinace světem bohatstvím, sexu, víry, luxusních značek
a spotřební krásy zařazuje autor do nového a aktuálního kontextu povahy kybernetické
společnosti, světa exponenciálně rostoucí rychlosti přenosu informací a klipové estetiky
každodenního prožívání.
Tak je prezentována tvorba Pasty Onera v tiskových zprávách a v médiích. Je ale
důležité se zamyslet nad originalitou jeho díla. Pro tvorbu Zdeňka Řandy je
charakteristická akrylová malba, vytváření závěsných obrazů a navrhování prostorových
objektů, plastik, instalací arealizace muralů, tj. velkoformátových maleb ve veřejném
prostoru. O tom, že výrazně čerpá z tvorby světových populárních umělců, píše Pavel
Besta v kritické recenzi výstavy Last Day in Paradise:
„Trenčínský rodák původní náměty navíc neobohacuje o nic vlastního, ale jen ve
svých pracích recykluje nápady, motivy a témata svých předchůdců. Při procházení
výstavní síní od jedné akrylové malby k další mi takřka vždy v mysli vytanul jiný, starší
obraz či tisk od Warhola, Thiebauda, Hamiltona či Roye Lichtensteina. Zatímco tři plátna
připomínající reklamní plakáty dají vzpomenout na Warhola, ty další lze považovat za
jakousi variaci na obrazy Toma Wesselmanna. Instalace, kterých bylo na výstavě ke
zhlédnutí pět, se zase tu více tu méně blížily objektům Claese Oldenburga či Jeffa
Koonse.“ (Besta, 2015)
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Obr. č. 35 – Pasta Oner: Last Day in Paradise, 2015 (vlevo)
Obr. č. 36 – Jeff Koons: Tulips, 1995 (vpravo)

Zdroj obr. č. 35:: http://www.marinasays.com/blog/pasta-oner-czech-art-at-galerie-manes-prague
Zdroj obr. č. 36: http://www.domusweb.it/en/art/2012/06/27/jeff-koons--philippe-parreno.html

Obr. č. 37 – Pasta Oner: Last Day in Paradise, mural, 2015 (vlevo)
Obr. č. 38 – Roy Lichtenstein, 1963 (vpravo)

Zdroj obr. č. 37 – http://www.lidovky.cz/proc-lidi-zajima-az-vyzdobene-metro-pta-se-umelec-pasta-oner
Zdroj obr. č. 38 – https://www.tes.com/lessons/ffMnTM_uTDL9Fg/lichtenstein-portraits
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Obr.. č. 39 – Pasta Oner: Peep Show, 2011
Obr. č. 40 – KAWS: Hands, 2009

Zdroj obr. č. 39 – https://www.pinterest.com/pin/328973947753142255/
Zdroj obr. č. 40 – https://www.pinterest.com/pin/355573333050930074/

Obr. č. 41 – Pasta Oner: Last Day in Paradise, 2015
Obr. č. 42 – Tom Wesselmann: Still Life No. 35, 1963

Zdroj obr. č. 41 – http://www.boulevarddeprague.com/2015/11/pasta-oner.html
Zdroj obr. č. 42 – http://www.artslant.com/global/artists/show/9641-tom-wesselmann
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Na základě předešlých obrázků můžeme analyzovat Řandovu tvorbu.
První dvojici tvoří prostorové instalace – lízátka z poslední výstavy Last Day in Paradise
a plastika nazvaná „Tulips“ z roku 1995 od Jeffa Koonse. (Obr. č. 34 a 35) Můžeme zde
vidět asociaci nejen v použitých blyštivých materiálech, ale i v tvaru předmětů. V popředí
Pastovy výstavy je také vidět Koonsův oblíbený motiv – vejce. Dále se zaměříme na tzv.
mural art ve stanici metra Anděl a tvorbu Roye Lichtensteina. (Obr. č. 36 a 37) Pro něj je
charakteristické vyjádření emocí pomocí komixového portrétu, podobnost je zřetelná.
Třetí dvojicí jsou ruce kreslených postaviček od Pasty Onera a obraz Briana Donellyho.
(Obr. č. 38 a 39) KAWS od roku 1999 vytváří sběratelské vinylové hračky s křížky na
rukou a místo očí. Tento charakteristický vizuál přenesl také do malby na plátno. Zde
vidíme jasnou inspiraci, která se objevuje i v další Pastově tvorbě. Posledním
srovnávaným autorem je Tom Wesselman (Obr. č. 40 a 41), jenž se zabývá pop artovou
malbou a koláží. Často používá věci běžné denní spotřeby – tedy v tomto konkrétním
případě cigarety, colu a pečivo. Pasta se insipiroval podobnými liniemi, do obrazu
zakomponoval hot dog a rovněž cigarety. Celkově tedy můžeme Řandovu tvorbu
zhodnotit jako neautentickou, jelikož z velké části čerpá z motivů zahraničních umělců.

2.4.3 Srovnávací analýza: Pasta Oner x Ji Lee
Projekt: Pasta Oner – Urban traveller, 2001–2007
Street artová tvorba Zdeňka Řandy od počátku souvisela se subvertisingem.
Protože v té době byl tisk plakátů velmi nákladný, založil vlastní sítotiskovou dílnu a
používal především velkoformátové černobílé kopírování.

Do existujících vizuálů

zasahoval svými plakáty, ale věnoval se také wild postingu. Pro dotváření billboardů
použil komixové bubliny.
Projekt: Ji Lee – The Bubble Project, 2002
Ji Lee v manifestu The Bubble Project prohlašuje: „Veřejný prostor je
zahlcený reklamami. Tramvajové zastávky, ulice, náměstí, autobusy a metra na nás křičí
jednu reklamu přes druhou. Prostor označný jako veřejný si ukradly korporace k
propagaci svých produktů. Jsme jako veřejnost cílem a zároveň oběťmi mediálních útoků.
The Bubble Project tyto monology transformuje do otevřených dialogů bez cenzury.
Bubliny znamenají sdílení osobních myšlenek, reakce na události a hlavně představivost
a zábavu. (Lee, 2006)
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Obr. č. 43 – Pasta Oner: Urban traveller, 2001
Obr. č. 44 – Ji Lee: The Bubble Project, 2002

Zdroj obr. č. 43: http://www.pastaoner.cz/en/history/2001-2007-streetart
Zdroj obr. č. 44: http://pleaseenjoy.com/projects/personal/bubble-project/

Ji Lee v manifestu The Bubble Project prohlašuje: „Veřejný prostor je
zahlcený reklamami. Tramvajové zastávky, ulice, náměstí, autobusy a metra na nás křičí
jednu reklamu přes druhou. Prostor označný jako veřejný si ukradly korporace k
propagaci svých produktů. Jsme jako veřejnost cílem a zároveň oběťmi mediálních útoků.
The Bubble Project tyto monology transformuje do otevřených dialogů bez cenzury.
Bubliny znamenají sdílení osobních myšlenek, reakce na události a hlavně představivost
a zábavu. (Lee, 2006)
Vzhledem k času obou akcí i předešlé srovnávací analýzy by se nabízela
možnost, že se Ji Lee stal Pastovou inspirací. Umělec ale tuto skutečnost vyvrátil:
„Bubliny jsem dělal jednou, Bubble Project neznám,“ odpověděl na můj dotaz v
soukromé komunikaci na Instagramu. Vzhledem k přístupu k internetu v dané době je
tedy možné, že oba nápady vznikly nezávisle na sobě.

62

2.4.4 Srovnávací analýza: Roman Týc x Thundercut
Roman Týc – Semafory, 2007
Roman Týc [romantik], vlastním jménem David Hons, patří do aktivistické
skupiny Ztohoven. 8. dubna 2007 nahradil padesát sklíček semaforů pro chodce na
několika křižovatkách v Praze nestandardními postavičkami. Chodci mohli vidět namísto
stojících panáčků panáčka ležícího, opřeného, sedícího, se psem, s pistolí u hlavy,
oběšeného, o berlích bez nohy, i maminku s dítětem. Hons svůj čin vysvětlil tím, že
pomohl figurkám uvolnit se.
Thundercut – Walkers, 2005
Thundercut je kreativní agentura sídlící v Brooklynu. Kromě reklamních
zakázek její členové vytváří umění a věnují se instalacím. V roce 2005 upravili panáčky
semaforů pro chodce v New Yorku – oblékli je například jako sprejery. Díla se později
jako zvětšeniny vystavovala v galerii.
Obr. č. 45 – Roman Týc: Semafory, 2007
Obr. č. 46 – Thundercut: Walkers, 2005

Zdroj obr. č. 5: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1182850-na-semaforu-zelena
Zdroj obr. č. 46: http://www.thundercut.com/artwork/#/walkers-1/

Obě instalace vznikly především za účelem pobavení a narušení určitého
stereotypu města. Umělci využili oficiální symboly, jež můžeme označit jako jednu z
mnoha součástí „značky“ města, a pozměnili je. Přestože dílo Davida Honse vzniklo až
o dva roky později, inspiraci můžeme vyloučit, protože čeští panáčci jsou zobrazeni v
nestandardních situacích, a postavičky z New Yorku jsou pouze oblečené.
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Není ale jisté, zda Roman Týc nečerpal z nápadu obecně – tedy úpravou
semaforů. V obou případech je zajímavé srovnat dopad jednotlivých akcí – agentura v
New Yorku dílo vystavila v galerii, David Hons za něj šel na měsíc do vězení.

2.4.5 Srovnávací analýza: Marek Schovánek x Damien Hirst
Marek Schovánek – Pharmatopia, 2014
Instalaci Pharmatopia Marka Schovánka z roku 2014 tvořily ručně
vytvářené skulptury – lesklé barevné pilulky, jejichž různé tvary, velikosti a výrazné
barvy jim dodávaly přitažlivost a vyvolávaly v člověku touhu je získat. Tam, kde je
obvykle vyryté jméno společnosti, se objevily nápisy kill, help a další. Zároveň
vystavoval tobolky, které obvykle drží prášek, s vlajkami a různými předměty uvniř
balení. „Instalace se tak stává pokračováním snu, který nabízí moderní farmaceutický
průmysl, je sociální kritikou našich hyperreálných potřeb a zároveň zachycuje lákavou
vizi o transcendenci ducha prostřednictvím chemie a možnost překonat bez námahy a na
počkání hranice lidských možností.“ Marek Schovánek je umělec českého původu, který
s rodiči v roce 1968 emigroval do Kanady a v současnosti žije střídavě v Praze a v Berlíně.
Kurátorka současné expozice v DOXu Vlasta Čiháková-Noshiro ho výstižně označuje za
„nejlepšího neznámého umělce na světě“.
Obr. č. 47 – Marek Schovánek: Pharmatopia, 2014

Zdroj: http://www.marekschovanek.com/art-item/candyland
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Damien Hirst – Pill Cabinets, 1999
Police s pilulkami a zrcadly, které vytvořil Damien Hirst, zaplnily tisíce
pečivě vyskládaných prášků. Kvůli udržitelnosti obrazu je nechal vyrobit z pryskyřice a
sádry a ručně pomalovat. V divácích má dílo vyvolat otázku „Je to skutečné nebo ne?“
– stejně jako farmaceutický průmysl. Pilulky prý vypadají opravdově a to je vše, na čem
záleží.
Obr. č. 48 – Damien Hirst: Standing Alone on the Precipice and Overlooking the Arctic Wastelands of
Pure Terror, 1999

Zdroj: http://www.damienhirst.com/standing-alone-on-the-precipic

Srovnávat dílo Damiena Hirsta je velmi obtížné, protože umělec svou
„značku“ založil na vytváření děl bez hlubokých myšlenek. Hirst je jedním z
nejkontroverznějších současných umělců.33 Můžeme říci, že jistá asociace s díly Damiena
Hirsta existuje, avšak Marek Schovánek dává pilulkám zcela nový rozměr a snaží se
kritizovat nereálné potřeby současné lidské společnosti – nejen v oblasti zdraví, ale i
potřeby vztahové nebo politické.

33

Vzniku fenoménu Hirst se podrobně věnuje kniha Dona Thompsona Jak prodat
vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů.
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2.4.6 Srovnávací analýza: Pavel Šebek x Brandalism
Pavel Šebek – City Dark, 2010
Pavel Šebek v roce 2010 nainstaloval na citylighty společnosti JCDecaux,
která v té době vlastnila 2093 reklamních ploch, zařízení umožňující jejich světlo
vypnout. Některé z nich omotal černou folií a reklamní nosiče tak zahalil do tmy. Díky
doma upravené pracovní vestě akce proběhla bez povšimnutí. Světla vydržela vypnutá
minimálně 14 dní.
Obr. č. 49 – Pavel Šebek: City Dark, 2010

Zdroj: http://pavelsebek.cz/index.php?/projects/city-dark--2010---11/

Brandalism – COP21, 2015
Skupina Brandalism před klimatickou konferencí Spojených národů v
Paříži vyměnila přes 600 citylightů a billboardů společnosti JCDecaux za díla 80 umělců
z 19 zemí světa. Reagovala tak na oficiální sponzory klimatické konference – například
aerolinku, automobilku nebo chemičku. Podle vyjádření skupiny se sponzorstvím snaží
dostat do povědomí lidí jako firmy nabízející řešení, ačkoli tomu tak není – právě naopak.
Členové skupiny Brandalism v převlečení za pracovníky společnosti JCDecaux nahradili
plakáty vizuály, které byly téměř k nerozeznání od původních a pouze nesly pozměněná
sdělení.
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Zároveň se v rámci akce prezentovala umělecká díla. Na nosičích se
objevili například Neta Harari, Jimmy Cauty, Paul Insect (spolupracovník Banksyho),
Escif a Kennard Phillips. Instalace navíc proběhla na tzv. černý pátek.34 Zajímavostí je,
že se sama reklamní společnost JCDecaux stala oficiálním sponzorem konference.
Obr. č. 50 – Brandalism: COP21, 2015

Zdroj: http://www.brandalism.org.uk/artists/revolt-design

Pavel Šebek a skupina Brandalism používají k vyjádření protestu stejná
média – reklamní nosiče společnosti JCDecaux. K dosažení výsledku obě strany
využívají upravené pracovní vesty a předstírají, že jsou pracovníky firmy. Přestože jsou
jejich cíle a techniky podobné (Brandalism je velmi aktivní skupinou, která bojuje proti
vizuálnímu smogu), provedení se liší. Brandalism se věnuje především obsahové formě
subvertisingu – tedy předělávání sdělení, Pavel Šebek útočí na reklamní nosiče obecně.
V tomto případě můžeme vyloučit Šebkovu inspiraci v zahraničí, skupina je totiž aktivní
až od roku 2012, tedy dva roky od projektu City Dark.

34

Každoroční událost, kterou začínají výprodeje v obchodních řetězcích.
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Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření uceleného textu o fenoménu
subvertisingu a jeho zasazení do kulturně-historického kontextu. Teoretická část se
zaměřila na vznik a vývoj umělecké kritiky, její formy, a v závěru první části také na
marketingové směry, které z těchto technik vycházejí. Právě tato pasáž měla podnítit k
zamyšlení nad hranicemi umění a reklamy, jež se neustále překračují. Jednou z vizí této
bakalářské práce bylo poskytnout souhrn důležitých útoků proti reklamám, které se v
České republice a v zahraničí odehrály od 80. let 20. století. Srovnávací analýzy a
případové studie měly odpovědět na následující otázky:
1. Kdo jsou lidé, kteří se subvertisingem zabývají?
Na základě případových studií můžeme říci, že převážná většina lidí, kteří
se zabývají subvertisingem, jsou umělci. Část z nich se věnuje graffiti a street artu,
pracuje anonymně, a svojí tvorbou vyjadřuje významný nesouhlas s konzumní
společností – z výše zmíněných je to napříkad Epos 257, Kidult, Zevs a Pavel Šebek.
Další skupinou jsou umělci, kteří svá díla vystavují v galeriích, a v některých případech
svoji tvorbu prodávají – sem můžeme zařadit například Pastu Onera, Krištofa Kinteru,
Pode Bal, Marka Schovánka nebo Lauru Keeble, kteří pracují legálně. Dále se setkáváme
s aktivistickými skupinami – a to nejen zahraničními (kterým se věnuje kapitola 2.1), ale
i českými. Práce popsala například útoky hnutí Ztohoven, Uliční-ci, anebo týmu Fröhlich,
Mladý, Šimánek, Turner. Ukázalo se, že subvertisingem se nezabývají jen umělci, ale i
grafičtí designéři a lidé z jiných oborů.
2. Jaké techniky a jaká média kritizující umělci využívají?
Umělci, kteří bojují proti reklamnímu smogu, konzumní společnosti, anebo
konkrétním praktikám dané značky, si pro své útoky nejčastěji vybírají reklamní vizuály
určité společnosti. Mezi nejoblíbenější média patří billboardy a citylighty. Umělci jejich
obsah nahrazují za vlastní sdělení, anebo je upravují pomocí sprejů a fixů, či plakáty
přelepují. Na základě analýzy provedených útoků ale můžeme říci, že možnosti jsou
neomezené. Subvertising už v současné době není jen o přetváření existujících reklam,
ale umělci díky práci s brandingem značky vyjadřují své názory. Díla se tak dostávají i
do galerií. Používané techniky a média se vyvíjí spolu s novými marketingovými směry,
které vychází z guerilla marketingu, a obě strany si navzájem posouvají hranice.
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3. Nakolik čeští umělci vycházejí ze zahraniční tvorby?
Ze srovnávacích analýz a případových studií vyplynulo, že česká tvorba je
až na pár výjimek autentická a inspiraci ze zahraničí čerpá jen minimálně. Zároveň
subvertising v České republice můžeme označit jako velmi progresivní a na světové
úrovni. Díla českých umělců se totiž objevují ve významných publikacích, které se
fenoménu věnují, a jsou ceněna v zahraničí. Například Epos 257 je uznávaným členem
mezinárodní skupiny Upper Space, video s názvem Kolotoč se promítalo v Banksyho
Dismalandu a Český sen získal řadu světových ocenění. O úspěchu českých umělců
svědčí také výstava v londýnské Saatchi Gallery, kde vystavovali Pasta Oner, David
Černý, Roman Týc a další.
Tato bakalářská práce by měla sloužit jako základní text, ze kterého by v
budoucnu mohla vzniknout práce věnující se užšímu tématu v oblasti subvertisingu, jež
by současné poznatky mohla dále rozvést například v oblasti mediálních studií. S tímto
tématem úzce souvisí pojem culture jamming, který je v České republice stejně rozšířený,
a bylo by vhodné jej podrobit kvalitativnímu zkoumání. Na základě této bakalářské práce
vznikl projekt Praha reklamní, který slouží jako platforma pro sdílení fotografií z lokalit,
kde je vysoká koncentrace reklamních nosičů. Název je odvozený od projektů hlavního
města (Praha sportovní, Praha kulturní a další) a vyjadřuje tím nesouhlas se současným
legislativním stavem, jenž reguluje reklamu ve veřejném prostoru.
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Summary
The aim of this Bachelor’s thesis was to create a complete text concerning the
phenomenon of subvertising and its setting into cultural-historical context. The
theoretical part focused on the origin and development of art criticism, its form and, at
the end of the first part, on the marketing movements that stem from these techniques. It
is this part that was expected to provide encouragement for contemplating the margins of
art and advertising, which are constantly exceeded. One of the visions of this thesis was
to provide the summary of important attacks against advertisements that have happened
in the Czech Republic and abroad since 1980s. The comparative analyses and case studies
were supposed to answer the following questions:
1. Who are the people engaged in subvertising?
As the case studies revealed, most of the people engaged in subvertising are artists.
One part of them specializes in graffiti and street art, works anonymously and through
their work expresses significant disagreement with consumer society – these are, for
instance, Epos 257, Kidult, Zevs and Pavel Šebek. Another part of subvertisers are artists
whose works are exhibited in galleries and, in some cases, sold. This part includes artists
such as Pasta Oner, Krištof Kintera, Pode Bal, Marek Schovánek and Laura Keeble, who
all work legally. Furthermore, there are activist groups, both foreign (as presented
in chapter 2.1) and Czech ones. This thesis described, for example, the attacks
of the movement Ztohoven, Uliční-ci and the team Fröhlich, Mladý, Šimánek, Turner.
It was revealed that it is not only artists, who are engaged in subvertising, but also graphic
designers and people from other fields.
2. What techniques and what media do the criticizing artists use?
The artists who fight against advertising smog, consumer society or a particular
brand’s practices choose for their attacks, most frequently, advertising visuals of a
specific company. Some of the most favoured media are billboards and citylights. Their
contents are substituted with the artists’ own messages, modified via sprays and markers
or pasted over. However, the analysis of the executed attacks proves that the possibilities
are endless. Subvertising currently does not concert only modification of the
advertisements in existence; through the process of working with branding, artists also
express their opinions. Thus, their works also reach even galleries.
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The techniques and media employed develop hand in hand with the marketing
movements, which originate from guerilla marketing, and both sides mutually keep
shifting their margins.
3. To what extent do the Czech artists draw inspiration from foreign production?
The comparative analyses and case studies demonstrated that the Czech production
is, apart from a few exceptions, authentic and the foreign works happen to be the source
of inspiration only minimally. Moreover, Czech subvertising might be described as very
progressive and comparable to the rest of the world. Works of the Czech artists appear in
significant publications focusing on this phenomenon, and are valued abroad. For
instance, Epos 257 is a highly regarded member of the international group Upper Space;
the video “Kolotoč” (“Roundabout”) was displayed in Banksy’s Dismaland; and “Český
sen“ (“Czech Dream“) gained a great number of world awards. Success of the Czech
artists is also proved by an exhibition in Saatchi Gallery in London, which involved works
of Pasta Oner, David Černý, Roman Týc and others.
This Bachelor’s thesis should function as a basic text for the potential formation of
a work dealing with a more specific topic in subvertising, which could further develop
the current findings, for example, from the perspective of media studies. This theme is
closely linked with the term culture jamming, which is also widely spread in the Czech
Republic, and it would be convenient to subject it to qualitative research.
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