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Anotace 
Bakalářská práce „Obey: umění, či propaganda?“ se primárně zabývá současným uměleckým 
hnutím označovaným jako street art – pouliční umění.  Dále pak vztahem tohoto moderního 
směru ke spotřební kultuře jako k dominantnímu kulturnímu rámci soudobé kapitalistické 
společnosti. Ve své první třetině práce street art definuje, popisuje jeho vývoj a hodnoty coby 
autentické subkultury namířené proti oficiální kultuře a produktům konzumerismu, které dnes 
ovládají vizuální krajinu měst a podle některých dokonce odcizují jedince od reality lidského 
bytí. V druhé třetině se text věnuje axiomatickému fenoménu postupného sbližování 
alternativního street artu s kulturou hlavního proudu a zkoumá konkrétní důvody, proč 
k takové praxi dochází. Čtenář se dozví, že street art podléhá tzv. komodifikaci a že může být 
snadno implementován do struktur spotřebního trhu. Pouliční umění se navíc jeví jako 
efektivní marketingový a propagační nástroj, a také proto se k němu obracejí komerční 
subjekty jako k možnému zdroji inspirace pro své komunikační kampaně. Hodnota street artu 
pak spočívá pro firmy i v autenticitě jeho undergroundových ideálů, které se nyní řada z nich 
pokouší osvojit s cílem repolohovat svou image, jež by byla ve výsledku více relevantní pro 
jejich cílové trhy. Poslední třetinu práce tvoří případová studie pouličního projektu 
amerického umělce Sheparda Faireyho. Studie názorným příkladem ilustruje vše výše řečené. 
Jeho street artová kampaň OBEY balancuje na pomezí undergroundu a komerce. Vše směřuje 
k jediné otázce: OBEY: umění, či propaganda? 
 
 
 



 
 

Abstract 
This Bachelor thesis called “Obey: umění, či propaganda?” (Obey: Art or Propaganda?) deals 
primarily with a contemporary artistic movement which is generally referred to as street art. It 
explores the relationship between this contemporary movement and consumerism as the 
dominant cultural framework of today’s capitalist society. In the first third of the thesis, it is 
sought to define street art and describe the development and values thereof as an authentic 
subculture directed against the official culture and consumerism products which nowdays 
dominate the visual landscape of cities and which even alienate individuals from the reality of 
human existence, according to some people. In the second thirds of the thesis, the axiomatic 
phenomenon of a gradual convergence between alternative street art and the mainstream 
culture is dealt with and the specific reasons why this is taking place are explored. The reader 
learns that street art is subject to the so-called commodification and that it can be easily 
incorporated into the structures of consumer markets. Moreover, street art appears to be an 
effective marketing and promotional tool which is why commercial entities are turning to it 
regarding street art as a potential source of inspiration for their communication campaigns. 
From the point of view of business, the value of street art further rests in the authenticity of its 
underground ideals which a number of companies are currently trying to adopt with the aim of 
repositioning their image so as to make it more relevant to their target markets. The last third 
of this thesis features a case study of a street project by an American artist named Shepard 
Fairey. Using an illustrative example, the study demonstrates all of the aforementioned. The 
street art campaign of OBEY vacillates between underground and commercialism. It all boils 
down to a single question: OBEY: art or propaganda? 
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ÚVOD 
Hranice mezi uměním a marketingem je v poslední době stále méně čitelná. Silná interakce 
mezi reklamou, dynamikou městských subkultur a symboly populární kultury vytvářejí ve 
výsledku poměrně těžko srozumitelné formy komunikace, kdy jejich recipient nedokáže 
jednoznačně rozlišit, co už je inzerce a co ještě autentické umění. Svůj podíl na tomto stavu 
nese i street art - pouliční umění, které je dnes multikulturní směsicí s politickým, 
marketingovým, popkulturním i sociálním obsahem a působí proto vícehlasým, ale často i 
poněkud rozporuplným dojmem. Tento pozoruhodný žánr se staví do opozice vůči 
dominantní kultuře, zejména vůči produktům kapitalismu včetně spotřebního průmyslu. Na 
druhou stranu však vytváří živnou půdu pro marketéry, kteří rebelského náboje street artu 
využívají jako přidanou hodnotu k oslovení svých stále skeptičtějších skupin spotřebitelů. 
Tato fakta přispívají k určitému kognitivnímu zmatení, k jakému může při konfrontaci se 
street artem u jeho recipientů docházet. 
 
Starší česky psané odborné práce o street artu zkoumaly toto téma z jiných úhlů pohledu: 
obecně jako nový umělecký směr, jako hnutí, které pohltila masová kultura, porovnávaly 
subkultury street artu a graffiti nebo jeho konkrétní využití v módním průmyslu či reklamě. 
Tato práce de-facto spojuje několik těchto aspektů v jeden celek, ale předmětem textu je 
zejména vztah street artu ke spotřební kultuře jako takové a ukazuje jeho multifunkční 
potenciál včetně obojetného vztahu k marketingu, potažmo reklamnímu průmyslu, a pokouší 
se výše zmiňované interpretační zmatení okolo street artu vysvětlit a objasnit. 
 
Cílem práce není dopodrobna zkoumat určitý jev, nýbrž předložit komplexní text, který by 
vystihnul komplikovanost dané problematiky a zároveň nacházel nové souvislosti mezi 
jednotlivými částmi celého diskurzu, což do značné míry v česky psané akademické literatuře 
o street artu doposud chybělo. Cílem je popsat rozličné fenomény související se street artem, 
stavět je do interních relací, takto je zkoumat a hledat zajímavé výsledky. Ambicí však není 
přicházet s konkrétními závěry, nýbrž přispět do odborné diskuze a poskytnout komentář 
relevantní pro tento multidisciplinární obor. 
 
Dalším cílem je poté pokročilá interpretace street artové kampaně Obey, která je zajímavá 
hned z několika hledisek: z hlediska umění, kultury, marketingu i psychologie. Na tomto 
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místě opět chybí jakékoliv rozvinutější česky psané pojednání. Kampaň Obey byla vůbec 
důvodem vzniku celé práce, jež původně vyšla z autorovy fascinace právě tímto podivným 
dílem a následné touhy jej podrobněji zanalyzovat a pochopit. Podnětem k výběru daného 
tématu byl také autorův dlouhodobý zájem o umění, filozofii a reklamu, a samozřejmě již 
zmiňované okouzlení tajuplným poselstvím kampaně Obey, se kterou se autor poprvé setkal v 
kulturním víru města Berlín v roce 2015.  
 
V první kapitole se čtenář seznámí se street artem jako takovým, s jeho historickým 
základem, filozofií a východisky. Druhá kapitola zasazuje street art do rámce kontrastu mezi 
dominantní a alternativní kulturou, přičemž street art popisujeme jako specifickou subkulturu 
namířenou proti oficiálním strukturám. Záběr třetí kapitoly je pak široký: představuje 
kapitalismus jako oficiální ideologii současné společnosti a jeho vliv na vizuální krajinu ve 
veřejném prostoru a street art jako reakční praxi, jež se snaží tuto ideologii oslabit a nabídnout 
doslova alternativní pohled. Street art je zde prezentován také jako protispotřební aktivismus 
využívající ke svým účelům řadu důmyslných technik. Čtvrtá a pátá kapitola se zabývá 
komodifikací street artu, jeho splynutím s kulturou hlavního proudu a procesům, které k této 
skutečnosti vedou. Pouliční umění je na tomto místě rozebíráno jako propagační činnost, jejíž 
rétorika má navíc silné využití v komerční sféře, respektive v marketingu. 
 
Poznatky nabyté v teoretické části práce (pojmy, fenomény, postuláty) budou sloužit k 
výkladu praktické části, kterou tvoří případová studie kampaně Obey jako příklad ztělesňující 
celý vztah mezi street artem a marketingem, přičemž výstupem by mělo být odhalení, proč je 
toto spojení tak úspěšné nebo v čem spočívá jeho význam. Praktické využití teorie pro 
analýzu konkrétního příkladu (případová studie) je zároveň i využitou metodologií práce. 
Dalšími metodologickými nástroji jsou pak deskripce, komparace a indukce. 
 
Práce pro své odborné ukotvení využívá řadu typologicky diverzních zdrojů: teoretická část 
pracuje především s existujícími akademickými příspěvky týkajícími se street artu, a to jak 
českými, tak i zahraničními. Street art je totiž pořád relativně mladý (a stále víceméně 
okrajový) fenomén, o němž je k dispozici pouze limitovaný počet klasických knižních titulů a 
celý diskurz je záležitostí, jež se odehrává především ve sféře internetu. Knižní zdroje byly 
však využity především u rozboru poněkud akreditovanějších disciplín jako je zejména 
spotřební kultura (Zahrádka, Sassateli), vizuální kultura (Sturken/Cartwright), kritika 
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konzumní společnosti (Klein, Debord), teorie umění (Philips, Honnef), ale např. i sociologie 
(Petrusek, Keller). V seznamu nechybí ani internetové články nebo videa. Citace mají v textu 
podobu poznámek pod čarou se jmény autorů a roku vydání daných publikací. Kompletní 
informace o použitých pramenech jsou poté uvedeny v příloze práce. 
 
Poslední poznámkou je na tomto místě fakt, že se výsledná podoba práce liší od její příslušné 
teze. Odchylky se týkají jak struktury, tak i obsahu práce. Ta je v konečném důsledku 
zaměřená více na fenomén street artu jako takový, na jeho subkulturní podstatu a 
společenskou roli. Text se také nevěnuje ani tak propagandě jako spíše reklamnímu průmyslu 
či spotřební kultuře. Jednotlivé kapitoly pak navíc nesou oproti tezi odlišné názvy a jsou i 
jiným způsobem řazeny. Forma případové studie byla víceméně zachována podle původního 
návrhu, tematicky došlo nicméně k jejímu rozšíření. Uvedené změny byly konzultovány 
s vedoucím práce a účelově posloužily k dosažení celkově lepšího výsledku. Teze byla 
původně schválena PhDr. Denisou Hejlovou, Ph.D. Samotná práce však vznikla pod vedením 
Mgr. Davida Klimeše, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13 

 

1. O STREET ARTU 
1.1 Post galerijní umění 

Smysl umění byl po dlouhou dobu spatřován pouze v jeho estetické, vizuální, či formální 
stránce. Nebylo obvyklé uvažovat o umění jako o mediální formě nesoucí řadu 
reprezentativních, společenských, metaforických či politických významů. To se však změnilo 
s příchodem vlny pop-artu na přelomu 50. a 60. let 20. stol., která posunula představu o umění 
do pozice, kdy se do té doby i zcela neumělecká témata stávala artovými objekty. Umění již 
nemohlo být rozlišitelné od „neumění” na základě svých vizuálních vlastností. Předmětem a 
formou umění tak najednou mohlo být cokoliv; dokonce i ty nejbanálnější, ordinérní věci 
mohly být díky tomuto novému paradigmatu umělecky přetaveny a vsazeny do rámce, ve 
kterém se umění konsenzuálně odehrává. Výsledkem byla transformace celého uměleckého 
diskurzu a náhlá záplava nové kreativní svobody.1 
 
Tento estetický obraz v umění vyvolal již dadaismus, což bylo multidisciplinární hnutí, jež 
primárně usilovalo o podrývání ortodoxních názorů v sociální, politické a kulturní sféře, a to 
zejména prostřednictvím absurdních a iracionálních děl s použitím provokativních technik. 
Byl však v jádru více otázkou postoje, než výtvarného či literárního stylu. Dadaismus 
charakterizují slova absurdita, anarchie, ironie a obrazoborectví.2 
 
Marcel Duchamp se stal nejextrémnějším agentem provokatérem tohoto hnutí. Roku 1916 
vystavil v New Yorku své první ready made objekty, neboli objekty „nalezené” (objet 
trouvé). Jednalo se o běžné průmyslově vyráběné předměty denní spotřeby, jež Duchamp 
nijak neupravoval. Imperativ, že uměleckým dílem může být cokoliv, co umělec za umění 
prohlásí, se stal příčinou velkých kontroverzí a měl obrovský vliv na pozdější uměleckou 
tvorbu. Toto radikální přehodnocení uměleckého objektu definovalo celý dadaismus, ze 
kterého se tak vyvinula jistá forma anti-umění.3 
 
Jednalo se de-facto o reakci na do té doby v umění dominantní modernismus, která však 
zesílila především až s příchodem pop-artu jako myšlenkového pokračovatele hnutí dada.4 
                                                 
1 RIGGLE, 2010 
2 PHILIPS, 2013, str. 52-53 
3 Tamtéž, str. 52-53 
4 HONNEF, 2004. Str. 15 
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Pop-art položil základ pro další umělecký vývoj, na jehož konci vzniklo něco, co bychom 
mohli označit jako post-muzejní či post-galerijní umění. To totiž vytrhává umělecká díla z 
prostředí muzeí a galerií a vrhá jej do víru všedního života reverzním způsobem, než jaký 
představuje praxe klasické distribuce umění ve formálním prostředí. Postgalerijní umění totiž 
sleduje jeden konkrétní fenomén: 
 
Jelikož se klasické, standardní, vážné umění vyšší elitní úrovně zdá svým způsobem fyzicky 
odpojené od hmotného světa, vyvstala paralelně potřeba vytvoření alternativní protiváhy, 
která by měla ze své podstaty sílu velmi snadno esteticky konfrontovat „reálný“, materiální 
svět a masové publikum skrze projevy své kreativity, originality, krásy či symbolické 
hodnoty. Takové umění se vymezuje vůči předešlé tendenci klást poměrně přísné dělicí čáry 
mezi umění a život, přičemž se umění dostávalo ve výsledku do pozice nepřístupné pro fakt 
každodenního bytí a uzamykalo se před zraky diváků do formalizovaných prostor galerií. 
Existovala zde touha vytvářet umění organicky a realizovat jej v živém světě lidí, veřejném 
prostoru, měst a ulic. Směr proto dostal název street art - pouliční umění. 
 

1.2 Co je street art? 
Street art (česky „pouliční umění” nebo „umění ulice”) je moderní umělecký směr, jež 

zahrnuje mnohé formy. Všechny ale mají jediného společného jmenovatele, a tím je ulice, 
která zde slouží jako určitá metafora pro veškerý veřejný prostor městské zástavby. Ve víru 
města dává toto umění vzniknout barevnému „světu čar, bublin, písmen, obrazců, objektů, 
hesel a poslání, která nás mají vytrhnout z letargie a rutinního vnímání prostoru kolem 
sebe.“5 
 
„Postmoderní život v postmoderním městě si vynutil nový způsob chování jeho obyvatel a 
právě street art se stal formou obrany proti pocitům nicotnosti a bezvýznamnosti 
v nekonečném anonymním městském prostředí.“6 Street art znovuobjevuje zapomenutá nebo 
opomíjená místa. Při chůzi městem je divákova pozornost směřována spíše k siluetám domů, 
výkladním skříním, obchodům nebo ostatním obyvatelům. Pouliční umělci se za pomoci 

                                                 
5 ČERMÁKOVÁ, 2010 
6 SLAVINSKÁ, 2009, str. 7 
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hravého, kreativního umění snaží oslavovat neobvyklé, „ztracené“ lokality moderních měst a 
navrátit jim tak ztracenou pozornost.7 
 
1.2.1 „Město is the message“ 

Jedním z hlavních znaků street artu je totiž imperativ, jenž dlí hluboko v samotné 
struktuře každodenní zkušenosti s veřejnými prostory, a to že město a život v něm jsou samy 
o sobě spektáklem - působivou vizuální událostí hodnou pohledu.8 To je vlastně i zásadní 
předpoklad, aby mohl být daný umělecký výtvor vůbec považován za pouliční umění - 
umělec využívá urbanistické prostory jako svůj umělecký zdroj a dílo vytváří na základě 
města jako mediálního prostředku9 pod heslem „Medium is the message”.10 Pro pouliční 
umělce je město „plátno”, které využívají tak, aby svým dílem a médiem poskytovali divákovi 
nové, nečekané významy. 
 
A právě tvorba nových významů na základě umění zasazeného do ulic je dalším nezbytným 
prvkem street artu: Žádoucí je interakce tohoto umění se samotným prostředím města a 
následné vytváření překvapivých sociálních významů.11 Komunikace mezi městem a do něj 
zasazeným uměním je tak o neustálé, vzájemné reakci jednoho na druhé a procesu symbolické 
transakce. Vstupní dveře, lavičky okna, aleje stěn, chodby, kontejnery, chodníky, značky, 
zábradlí, přechody, metro, tunely, schody atd. - vše má svůj význam a hodnotu.12 
 
A teprve pokud je tento veřejný urbanistický prostor plný významů využit jako materiál při 
tvorbě uměleckého díla, až potom lze vůbec takovou formu označit jako street art. To 
znamená, že pro pouliční umění musí být využití média ulice vždy vnitřní jejímu významu a 
teprve takto jej musí i rozvíjet. „Street art využívá prvků ulic a dodává jim nové významy. 
Vytváří tak specifickou situaci pro každého kolemjdoucího, pracuje s městskou architekturou, 
s informačním systémem znaků a s obyvateli samotnými. Město slouží jako inspirace k životu, 
přemýšlení a umělecké tvorbě.“13 
 
                                                 
7 BORGHINI, VISCONTI, ANDERSON, SHERRY, 2010 
8 STURKEN, CARTWRIGHT, 2009, str. 245 
9 RIGGLE, 2010 
10 MCLUHAN, 2011, str. 26 
11 CHANG, 2013 
12 Tamtéž 
13 SLAVINSKÁ, 2009, str. 28 
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Tím se tento umělecký směr liší od klasického galerijního umění, které si své významy drží i 
v případě změny jejich kontextu. Street art je zcela závislý na svém médiu a bez něj nemůže 
samostatně fungovat či nabývat významů. A protože pouliční umění neexistuje v prostředí 
artificiálně vyhrazeném pro uměleckou konzumaci, má v povaze se vyskytovat na místech a v 
situacích, kdy na sebe dokáže strhnout potřebnou pozornost na základě svých rozměrů, 
kreativity, autenticity, originality, techniky či způsobu provedení. 
 
Street art vládne skutečně širokou paletou forem, skrze které se dokáže manifestovat: Lze do 
něj řadit např. i divadlo, tanec, hudební představení, různé performance, happeningy i tzv. 
živé sochy.14 V pravém smyslu ale chápeme street art jako okruh umělecké tvorby, jež pro 
svou produkci využívá především nástroje jako stickers (samolepky), stencils (šablony) nebo 
posters (plakáty). Street art je častokrát zaměňován s pojmem graffiti, jedná se však o 
rozdílné žánry, i když je to právě graffiti, které dalo street artu původně vzniknout. Aby čtenář 
obecně lépe porozuměl street artu, je mu potřeba nejdříve osvětlit subkulturu graffiti jako 
nezbytného základu pro další výklad samotného street artu. Jak říká Pasta Oner, jeden z 
výrazných představitelů českého graffiti a street artu: „Graffiti je zkrátka matkou street 
artu.”15 
 
1.3 Co je graffiti? 

Pojmy graffiti a street art totiž nelze navzájem úplně ztotožnit, ani na druhou stranu 
přísně oddělit. Graffiti je stejně jako street art druh výtvarného projevu, které vzniká v 
prostředí měst nejčastěji nanášením barev ve formě spreje. Slovo graffiti pochází z italského 
slovesa graffiare mající význam „škrábat”.16 Žánr a subkultura graffiti, jak k němu v této 
práci odkazujeme, se však začalo rozvíjet na přelomu 60. a 70. let v New Yorku v tamějších 
chudých černošských čtvrtích Brooklynu a Bronxu, a to jako součást tehdejší širší, domácí 
alternativní scény mladých Afroameričanů, pro niž se vžilo jednotné označení hip hop. Tato 
subkultura zahrnovala včetně graffiti i jiné, zcela nové hudební a taneční formy; především 
rap, djing a breakdance.17 Tyto čtyři hlavní elementy se pod termínem hip hop sdružují a 
vzájemně na sebe reagují, přičemž si však všechny udržují svou autonomii.18 
                                                 
14 ŠIŠKOVÁ, 2009, str. 8 
15 ŠIŠKOVÁ, 2009, str. 11 
16 GACH, 1973 
17 FERRELL, 1995 
18 JENÍKOVÁ, 2015, str. 29 



 

1.3.1 Tagy, piecy a další základní pojmy graffiti
Vznik prvních graffiti 

nebo Taki 183, kteří se zasloužili o to, že se o tagy začala zají
vnímala tyto úkazy jednak jako zábavu mladých, ale i jako určitý způsob revolty. Tagy se z 
New Yorku rychle rozšířily i do dalších měst a s jejich kvantitou postupně rostla i jejich 
kvalita. Snahou bylo šíření co největšího mno
vypovídat o existenci jejich autorů. Tagy musely být tím pádem výrazné, originální a dobře 
viditelné, a proto se časem vyvinuly od jednoduchých monochromních nápisů až po velké, 
trojrozměrné, barevné piecy19

metru či vlakových vagónech.
 
Graffiti obecně se vztahuje k řadě praktik, počínaje původními tagy až po vytváření tzv. 
murals - velkých městských ploc
ale více, např. throw-up, chrom
soustředí především na výraznou
„podpis” daného umělce - writera
se writeři rádi zdržují. 
 

http://files.fbcoverstreet.com/content/TSXaIHBQlJSQtacahQX5omaAErh9I8lkSjprNAD3mA4J54RqhaFSi8Np2XVaiBHn.jp

 
                                                 
19 Piece – „věc“/ „kus” je základní jednotkou graffiti, jednotka namalovaná na ploše. Podle:
VESELÝ 2014, str. 41 
20 ŠIŠKOVÁ, 2009, str. 11 
21 OVERSTREET, 2006, str. 22 
22 MCAULIFFE, 2012  
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Tagy, piecy a další základní pojmy graffiti 
Vznik prvních graffiti tagů (podpisů/ značek) je spojován se jmény jako 

, kteří se zasloužili o to, že se o tagy začala zajímat veřejnost a média, která 
vnímala tyto úkazy jednak jako zábavu mladých, ale i jako určitý způsob revolty. Tagy se z 
New Yorku rychle rozšířily i do dalších měst a s jejich kvantitou postupně rostla i jejich 
kvalita. Snahou bylo šíření co největšího množství podpisů, které měly hlavně za úkol 
vypovídat o existenci jejich autorů. Tagy musely být tím pádem výrazné, originální a dobře 
viditelné, a proto se časem vyvinuly od jednoduchých monochromních nápisů až po velké, 

19 provedené všude možně; na plakátovacích plochách, zdech, v 
metru či vlakových vagónech.20    

Graffiti obecně se vztahuje k řadě praktik, počínaje původními tagy až po vytváření tzv. 
velkých městských ploch nebo zdí pokrytých graffiti. „Disciplín” v rámci 

chrom nebo tzv. legál.21 Všechny rozličné projevy graffiti se typicky 
soustředí především na výraznou, agresivní stylizaci písmen nebo textu, povětšinou zahrnující 

writera či příslušné crew22 - uzavřené umělecké skupiny, v jakých 

Obrázek 1 Ukázka graffiti – zdroj: http://files.fbcoverstreet.com/content/TSXaIHBQlJSQtacahQX5omaAErh9I8lkSjprNAD3mA4J54RqhaFSi8Np2XVaiBHn.jp
g 

 
kus” je základní jednotkou graffiti, jednotka namalovaná na ploše. Podle:

(podpisů/ značek) je spojován se jmény jako Julio 204 
mat veřejnost a média, která 

vnímala tyto úkazy jednak jako zábavu mladých, ale i jako určitý způsob revolty. Tagy se z 
New Yorku rychle rozšířily i do dalších měst a s jejich kvantitou postupně rostla i jejich 

žství podpisů, které měly hlavně za úkol 
vypovídat o existenci jejich autorů. Tagy musely být tím pádem výrazné, originální a dobře 
viditelné, a proto se časem vyvinuly od jednoduchých monochromních nápisů až po velké, 

é všude možně; na plakátovacích plochách, zdech, v 

Graffiti obecně se vztahuje k řadě praktik, počínaje původními tagy až po vytváření tzv. 
Disciplín” v rámci graffiti je 

Všechny rozličné projevy graffiti se typicky 
o textu, povětšinou zahrnující 

uzavřené umělecké skupiny, v jakých 

 
http://files.fbcoverstreet.com/content/TSXaIHBQlJSQtacahQX5omaAErh9I8lkSjprNAD3mA4J54RqhaFSi8Np2XVaiBHn.jp

kus” je základní jednotkou graffiti, jednotka namalovaná na ploše. Podle: VLADIMÍR 518, 
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Na tomto místě si dovolme navíc ještě dovysvětlit, že writer (z anglického „write” - psát) je 
označení pro tvůrce, nebo lépe tedy „pisatele” graffiti. To je totiž činností založenou skutečně 
na psaní jako takovém, spíše než na malbě nebo kresbě.23 Writerům jde v graffiti primárně o 
vystavování vlastních podpisů, přičemž důležitou roli hraje zejména vyhraněný styl a důraz na 
samotnou podstatu tvarů a silný výraz daného piecu či tagu, a to se záměrnou absencí 
nadbytečných, samoúčelných efektů a ozdob.24 
 
1.3.2 Motivace ke vzniku graffiti 

Specifičnost grafického zpracování jednotlivých písmen v rámci tagů je častokrát 
natolik komplexní, že je tak pro veřejnost činí téměř nečitelné. To vytváří dojem, že graffiti je 
ve své podstatě jakýsi egocentrický způsob soukromé komunikace napříč komunitou writerů a 
prohlašování veřejného prostoru za svůj vlastní.25       
 
Do velké míry tomu tak skutečně je: Např. i Jeff Ferrell zmiňuje, že role, jakou ve vytváření 
graffiti hraje celá komunita writerů, je velmi důležitá. Nejen, že její členové tagují nebo 
produkují pieces, aby tím vizuálně šokovali veřejnost, ale zároveň aby také psali jeden pro 
druhého, vůči celé své komunitě a scéně. Poskytují proto svým dílům i nové, skryté významy, 
chápané pouze ezotericky v rámci subkultury a jejích členů. V tomto ohledu je tagging mezi 
writery určitou společnou konverzací či interakcí, pomocí které navzájem smlouvají, vyzývají 
se nebo druhé překvapují. To platí i pro piecing, u kterého se díla posuzují na základě 
rozvinutých žánrových konvencí, týkajících se barevného provedení, proporcí, kompozice či 
designu.26 
 

                                                 
23 I když jsou takové podpisy častokrát technicky velmi umné a nedají se od malby přísně odlišit – pozn. autora 
24 VLADIMÍR 518, VESELÝ, 2014, str. 41 
25 MCAULIFFE, 2012 
26 FERRELL, 1995 



 

Obrázek 2 Graffiti v Melbourne – zdroj: 

 
Writeři si také dávají záležet na budování jejich identity a statusu, což je pro graffiti a street 
art velmi signifikantní aspekt. Graffiti 
jediné noci v daném městě „
pracují téměř výhradně tajně v noci, aby se vyhnuli postihům za ilegálnost svých aktivit; 
navíc musejí na svých „misích” běžně přelézat ostnaté dráty nebo šplhat na nedostupná místa. 
Čím větší plochu dokáže writer svými kusy pokrý
získává.27 Tímto se vlastně dostáváme zpět k vysvětlení, proč tento specifický druh umění 
vůbec vzniká a proč se šíří s takovou silou:
 
„Jedním ze základních hybatelů je touha soutěžit s ostatními, ovládnout teritorium, být stále 
lepší, zdolávat překážky a „
transcendentální síla v lidech, ze které graffiti žije a co ho pohání.
 
OIPSE, český street bomber k tomu přikládá vlastní vysvětlení:
kde to jde. Můžu říct, že tím žiju. Řeším to každý den, je to posedlost. Baví mě vypnout, ten 
moment, to soustředění a ta atmosféra okolo. Je to fet, zábava, sport, ž
ten vandalismus.”29 
 

                                                 
27 FERRELL, 1995 
28 VLADIMÍR 518, VESELÝ, 2014
29 Tamtéž, str. 44  
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zdroj: http://st.depositphotos.com/1016498/3000/i/950/depositphotos_30008109

photo-melbourne-august-14-street-art.jpg 

Writeři si také dávají záležet na budování jejich identity a statusu, což je pro graffiti a street 
art velmi signifikantní aspekt. Graffiti bombeři se např. předhánějí v tom, kdo dokáže b
jediné noci v daném městě „otaggovat” co nejvíce veřejných ploch. Tito pouliční umělci 
pracují téměř výhradně tajně v noci, aby se vyhnuli postihům za ilegálnost svých aktivit; 

misích” běžně přelézat ostnaté dráty nebo šplhat na nedostupná místa. 
Čím větší plochu dokáže writer svými kusy pokrýt, tím větší respekt v rámci komunity 

Tímto se vlastně dostáváme zpět k vysvětlení, proč tento specifický druh umění 
vůbec vzniká a proč se šíří s takovou silou: 

Jedním ze základních hybatelů je touha soutěžit s ostatními, ovládnout teritorium, být stále 
„dotknout se hvězd”. Je to archetypální, animální a zároveň 

transcendentální síla v lidech, ze které graffiti žije a co ho pohání.”28 

PSE, český street bomber k tomu přikládá vlastní vysvětlení: „Prostě to chci vidět všude, 
kde to jde. Můžu říct, že tím žiju. Řeším to každý den, je to posedlost. Baví mě vypnout, ten 
moment, to soustředění a ta atmosféra okolo. Je to fet, zábava, sport, životní styl a baví mě i 

 
4, str. 38 

 
http://st.depositphotos.com/1016498/3000/i/950/depositphotos_30008109-stock-

Writeři si také dávají záležet na budování jejich identity a statusu, což je pro graffiti a street 
se např. předhánějí v tom, kdo dokáže během 

och. Tito pouliční umělci 
pracují téměř výhradně tajně v noci, aby se vyhnuli postihům za ilegálnost svých aktivit; 

misích” běžně přelézat ostnaté dráty nebo šplhat na nedostupná místa. 
t, tím větší respekt v rámci komunity 

Tímto se vlastně dostáváme zpět k vysvětlení, proč tento specifický druh umění 

Jedním ze základních hybatelů je touha soutěžit s ostatními, ovládnout teritorium, být stále 
dotknout se hvězd”. Je to archetypální, animální a zároveň 

Prostě to chci vidět všude, 
kde to jde. Můžu říct, že tím žiju. Řeším to každý den, je to posedlost. Baví mě vypnout, ten 

ivotní styl a baví mě i 



 

1.4 Street art – post graffiti
Street art je oproti graffiti poněkud širší pojem. Jelikož se stejně jako svůj předchůdce 

graffiti vyskytuje ve veřejném prostranství měst, je jednoduché street art s graffiti zaměnit. 
Nebylo by to však vůči jednomu či druhému zcela korektní. Jedná se totiž skutečně o dvě
různé disciplíny, potažmo žánry: zatímco je graffiti založeno na písmu a na svém interním, 
subkulturním prostředí, kdy mezi sebou prostřednictvím tagů soupeří jednotliv
crews, street art je naopak více založen na obrazech, na své dekorativní funkci a větší 
adresnosti směrem k okolnímu prostředí města a veřejnému diskurzu obecně.
 
„Pojem street artu pod sebe sice v dnešním slova smyslu zahrnuje graffiti jako 
možných technik pouliční tvorby, nezahrnuje však už pod sebe graffiti ve smyslu subkultury. 
Street art nemá z historického hlediska tak jednotné kořeny, není stylem života skupiny lidí. 
Nabízí se spíše coby otevřená výtvarná technika, kterou využív
hodnotami.“30 
 

Obrázek 
ak0.pinimg.com/originals/ed/9e/07/ed9e07d5b9bb9bb444ee3e6092374ea0.jpg

 
Street art je činnost méně propojená se subkulturními 
čistě s graffiti a naopak více založená na bázi grafických poselství, kterým porozumí i běžný, 
nezainteresovaný divák.31 „Jediným message graffiti je jméno, písmo a jeho tvar, kompozice, 
případně barevnost. To dokáže pos
                                                 
30 SLAVINSKÁ, 2009, str. 19 
31 MCAULIFFE, 2012  

20 

post graffiti 
Street art je oproti graffiti poněkud širší pojem. Jelikož se stejně jako svůj předchůdce 

graffiti vyskytuje ve veřejném prostranství měst, je jednoduché street art s graffiti zaměnit. 
ůči jednomu či druhému zcela korektní. Jedná se totiž skutečně o dvě

různé disciplíny, potažmo žánry: zatímco je graffiti založeno na písmu a na svém interním, 
subkulturním prostředí, kdy mezi sebou prostřednictvím tagů soupeří jednotliv
crews, street art je naopak více založen na obrazech, na své dekorativní funkci a větší 
adresnosti směrem k okolnímu prostředí města a veřejnému diskurzu obecně.

Pojem street artu pod sebe sice v dnešním slova smyslu zahrnuje graffiti jako 
možných technik pouliční tvorby, nezahrnuje však už pod sebe graffiti ve smyslu subkultury. 
Street art nemá z historického hlediska tak jednotné kořeny, není stylem života skupiny lidí. 
Nabízí se spíše coby otevřená výtvarná technika, kterou využívají lidé s různými zájmy a 

 
Obrázek 3 Ukázka street artu – zdroj: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/ed/9e/07/ed9e07d5b9bb9bb444ee3e6092374ea0.jpg

činnost méně propojená se subkulturními praktikami a konvencemi asociovaných 
čistě s graffiti a naopak více založená na bázi grafických poselství, kterým porozumí i běžný, 

Jediným message graffiti je jméno, písmo a jeho tvar, kompozice, 
případně barevnost. To dokáže posoudit jenom dlouholetý writer a ještě ne každý. Streetart je 

 

Street art je oproti graffiti poněkud širší pojem. Jelikož se stejně jako svůj předchůdce 
graffiti vyskytuje ve veřejném prostranství měst, je jednoduché street art s graffiti zaměnit. 

ůči jednomu či druhému zcela korektní. Jedná se totiž skutečně o dvě 
různé disciplíny, potažmo žánry: zatímco je graffiti založeno na písmu a na svém interním, 
subkulturním prostředí, kdy mezi sebou prostřednictvím tagů soupeří jednotlivé konkurenční 
crews, street art je naopak více založen na obrazech, na své dekorativní funkci a větší 
adresnosti směrem k okolnímu prostředí města a veřejnému diskurzu obecně. 

Pojem street artu pod sebe sice v dnešním slova smyslu zahrnuje graffiti jako jednu z 
možných technik pouliční tvorby, nezahrnuje však už pod sebe graffiti ve smyslu subkultury. 
Street art nemá z historického hlediska tak jednotné kořeny, není stylem života skupiny lidí. 

ají lidé s různými zájmy a 
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pro kolemjdoucí mnohem výtvarně i obsahově čitelnější. Často nese politický nebo sociální 
obsah, ale není to pro něj určující.”32  
 
1.4.1 Základní techniky street artu 

Jak již bylo zmíněno výše, oproti graffiti má navíc street art více obrazovější 
charakter, kdy v průběhu 80. let „pokročil od psaní písmen k figurativní tvorbě, která se 
pohybovala od jednorázových nástěnných maleb po jednoduché motivy, opakované na 
různých místech ve městě.”33 
 
„Historie post-graffiti neboli street artu začíná krátce po vzniku graffiti, kdy se umělci 
nespokojili s vizualizací písma jen po estetické stránce. Chtěli, aby jejich dílo obsahovalo 
nějakou message (zprávu, myšlenku, postoj), která by komunikovala s kolemjdoucími. Tahle 
koncepce vedla k diverzifikaci techniky od sprejů a markerů, typických v graffiti umění, k 
stencils, stickers, plakátům aj. Začali využívat nové inovační techniky, kterými se street art od 
klasického graffiti zcela diferencoval.“34  
 
Americký umělec Keith Haring byl jeden z prvních, který si přestal zakládat na neustálém 
opakování své přezdívky, jako je tomu u graffiti. Namísto toho šířil charakteristické obrázky, 
jež fungovaly samy o sobě a vtipně reagovaly na své okolí. I další umělci rychle objevili 
potenciál graffiti coby účinného prostředku komunikace s početným publikem.35 Tyto nové 
trendy pomohl rozvinout v 70. letech také přísný anti-graffit zákon, jenž byl vymáhán v New 
Yorku. Tvůrci pouličního umění na situaci zareagovali používáním, dnes již legendárních 
samolepek „Hello my name is:“, do kterých vpisovali své tagy a které následně vylepovali po 
městě. Využití samolepek (stickering) se již obecně řadí k technikám street artu.36 
 
 

                                                 
32 WAGNER, Ceskapozice.lidovky.cz, 7.1. 2014 
33 PHILIPS, 2013, str. 136 
34 KOUBSKÁ, 2013, str. 24 
35 ŠIŠKOVÁ, 2009, str. 11-12 
36 ŠIŠKOVÁ, 2009, str. 14 



 

Obrázek 4 Ikonická samolepka http://orig07.deviantart.net/4ed4/f/2013/012/5/3/hello_my_name_is_sticker__1_by_mathijsvanrijnsoever 
Další technikou, která pomohla definovat street art a oddělit jej od svého 
je tzv. šablonování. U pouličního umění je šablona (
mediálních forem. I když výroba šablony vyžaduje od umělce pokročilejší technické 
schopnosti, v terénu pak zajišťuje rychlou práci a efektní 
šablony na požadovaný povrch a následným sprejováním jejích vyřezaných částí, může street 
artista vytvořit v krátkém čase poměrně komplikované obrazy.
také pomáhaly tvůrcům předem promýšlet svá d
nim libovolná sdělení tak, aby měl výsledek určitý koncept nebo aby nesl žádoucí poselství 
směrem k divákovi dílem konfrontovanému. Mimo to dovoluje šablona svému uživateli 
snadno ve velkém množství daný obraz 
Blek le Rat, který například pomocí šablony vytvořil obraz ruského vojáka na stovkách zdí v 
Paříži.“38 
 
Cílem této práce však není do detailu popisovat rozličné formy street artu, ani jej analyzovat 
prizmatem teorie umění, nýbrž se pokusit 
společenském kontextu včetně jeho vztahu k
Street artové hnutí „je často 
kritikou globalismu, rasismu, 
části textu se budeme věnovat právě tomuto rozměru.
 
                                                 
37 ŠIŠKOVÁ, 2009, str. 16 
38 PHILIPS, 2013, str. 136 
39 KERN, 2007, str. 5  
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Ikonická samolepka „Hello my name is:" - přechod mezi greffiti a street artemhttp://orig07.deviantart.net/4ed4/f/2013/012/5/3/hello_my_name_is_sticker__1_by_mathijsvanrijnsoever

Další technikou, která pomohla definovat street art a oddělit jej od svého předchůdce graffiti, 
je tzv. šablonování. U pouličního umění je šablona (stencil) jednou z vůbec nejrozšířenějších 
mediálních forem. I když výroba šablony vyžaduje od umělce pokročilejší technické 
schopnosti, v terénu pak zajišťuje rychlou práci a efektní výsledek. Jednoduchým přiložením 
šablony na požadovaný povrch a následným sprejováním jejích vyřezaných částí, může street 
artista vytvořit v krátkém čase poměrně komplikované obrazy.37 Sprejem vyplňované šablony 
také pomáhaly tvůrcům předem promýšlet svá díla, vylepšovat jejich design a přidružovat k 
nim libovolná sdělení tak, aby měl výsledek určitý koncept nebo aby nesl žádoucí poselství 
směrem k divákovi dílem konfrontovanému. Mimo to dovoluje šablona svému uživateli 
snadno ve velkém množství daný obraz replikovat. „Průkopníkem této metody byl v 80. letech 
Blek le Rat, který například pomocí šablony vytvořil obraz ruského vojáka na stovkách zdí v 

Cílem této práce však není do detailu popisovat rozličné formy street artu, ani jej analyzovat 
matem teorie umění, nýbrž se pokusit daný fenomén vystihnout v 

kontextu včetně jeho vztahu k tzv. mainstreamu, oficiální kultuře a marketingu.
je často spojováno s aktivistickým uměním, které se zabývá 

 médií, reklamy a konzumního životního stylu
části textu se budeme věnovat právě tomuto rozměru. 

 

 přechod mezi greffiti a street artem - zdroj: http://orig07.deviantart.net/4ed4/f/2013/012/5/3/hello_my_name_is_sticker__1_by_mathijsvanrijnsoever-d5r8wn8.jpg 
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2. STREET ART JAKO SUBKULTURA 
„Představte si město, kde není graffiti postavené mimo zákon, město, kde všichni mohou 

malovat, co chtějí. Kde je každá ulice ponořená do záplavy milionů barev a krátkých frází. 
Kde čekání na autobusové zastávce není nikdy nudné. Město, v němž se cítíte jako na večírku, 
na který jsou zváni všichni, ne jen realitní agenti a baroni z velkých společností. Představte si 
takové město a přestaňte se opírat o zeď – je ještě vlhká.“40  –  Banksy 
 
Umění je bezesporu kulturní a společenský fenomén. Jeho nejzřetelnější funkcí je zvelebovat 
a kultivovat náš svět a svou krásou těšit lidského ducha, ale krom toho má umění i další 
vlastnosti: Je to zejména něco, co je neoddělitelně spjaté s lidskou společností jako takovou. 
Umění vždy odráží společenské a kulturní klima dané doby, reaguje na něj a zpětně 
společnost mění, zavádí nové způsoby myšlení a posunuje mentální hranice samotného 
lidstva. 
 
Umění tedy nemá za úkol být pouze esteticky krásné, jak to navrhuje lartpourlartismus41, 
nýbrž má sloužit i mimoformálním cílům - filozofickým, sociálním nebo politickým. Některé 
umělecké směry dokonce akcentují svou obsahovou stránku více, než tu formální. Street art je 
v tomto ohledu druhem umění, které pohání širší škála ambicí než pouze vizuálně působit na 
oko diváka. Jak se čtenář této práce níže dozví, street art má také politickou funkci a je do 
velké míry provázán i s komerční sférou, reklamou, masovými médii, marketingem a tzv. 
kulturní sabotáží. Proto, abychom plně pochopili záměry a myšlenky street artu a jeho funkci 
v současné kultuře, je na tomto místě vhodné o něm uvažovat jako o subkultuře. 
  

2.1 Kultura x subkultura/ mainstream x alternativa 
Začněme tím, co je to kultura. Podle sociologa Jana Kellera je pojem kultura „označení 

pro všechno, čím se člověk odlišuje od zvířete“. Kulturu tvoří lidská činnost jako taková a 
veškeré produkty takové činnosti, díky kterým člověk kompenzuje své biologické nedostatky 
tak, aby byl následně schopen přežít v přírodním prostředí. „Díky kultuře jsou lidé schopni se 
vyrovnávat s tlaky přírody nikoli přizpůsobováním svého vlastního organismu, nýbrž 
modifikací svého prostředí.“ I Velký sociologický slovník Miloslava Petruska a kolektivu 
                                                 
40 BANKSY, 2006, str. 97 
41 Z francouzského l'art pour l'art - česky „umění pro umění“ - pozn. autora 
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naznačuje, že kultura je především něco, co odcizuje člověka od přírody: Je to „dělicí čára 
mezi člověkem a přírodou. Jsou to všechny lidské výtvory - společenské instituce, jazyk, věda, 
morálka, náboženství, zvyky, odívání, bydlení…”42 
 
2.1.1 Paradigma: kulturní vzorec 
Podle Jana Kellera je však kultura nedefinitivní43 a jako taková se neustále vyvíjí a proměňuje. 
V této souvislosti mluvíme o tzv. paradigmatech, což jsou určité rámce či schémata přijímané 
na základě konvence, ve kterých následně společnost a celá kultura přemýšlí. „Paradigma je, 
v ustáleném významu tohoto slova, nějaký přijatý model nebo schéma.”44 
 
Pojem paradigma poprvé použil vědecký teoretik Thomas Samuel Kuhn ve své práci 
Struktura vědeckých revolucí. Kuhn hovoří o tom, že vývoj (v tomto případě vědecký, ale 
pojem se dá vztáhnout prakticky na cokoliv) společnosti se odehrává v určitých časových 
kapitolách, v nichž je podoba civilizace a její činnost vždy podmíněna charakterem doby; 
jinými slovy podléhá danému společenskému paradigmatu, tedy jakémusi dominantnímu 
myšlenkovému či názorovému proudu, který diktuje přednosti a význam některých kulturních 
vzorců.45 Tento hlavní (dominantní) názorový proud ve vnímání světa můžeme nazvat též 
jako mainstream46. 
 
Mainstream je také něco, co dobře koreluje s pojmem masová kultura, jež může být 
charakterizována jako „kulturní výtvory a produkce určené pro masy lidí vycházející z jejich 
potřeb a vkusu.”47 Masová kultura vznikla jako vedlejší efekt průmyslové revoluce, 
industrializace a urbanizace a úzce souvisí také s prostředky masové komunikace - součástí 
masové společnosti. Ta „většinou vyrábí i spotřebovává v masovém měřítku; existence 
masové komunikace a jejích prostředků je produktem této situace a zároveň aktivním 
nástrojem jejího utváření“.48 
 

                                                 
42 PETRUSEK, 1996, Str. 547 
43 KELLER, 1997, str. 159 
44 KUHN, 1997, str. 35 
45 SARDAR, 2001, str. 27-29 
46 Mainstream - česky hlavní proud, popřípadě jako adjektivum ve významu tradiční. Podle: HAIS, HODEK, 
1992, str. 658 
47 PETRUSEK, 1996, str. 552 
48 PETRUSEK, 1996, Str. 522 
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Paradigmata jsou ovšem nestálá. Kuhn popisuje, že se navzdory všeobecně přijímaným 
konvencím v období vlády konkrétního paradigmatu typicky formují alternativní, 
neparadigmatické anomálie, tedy jevy nebo skutečnosti, které nabourávají a následně mění 
strukturu dosavadního mainstreamu,49 ať už v jakémkoliv smyslu: myšlenkovém, kulturním 
nebo čistě uměleckém. 
 
2.1.2 Definice kontrakultury 

Existuje-li tedy něco jako obecně akceptovaná kultura hlavního proudu, jejím 
protipólem bude tzv. kontrakultura50. Pojem označuje „kontrastní, opoziční typ kultury 
(respektive subkultury) vzhledem k typu převládajícímu, dominantnímu, oficiálnímu v dané 
společnosti. Pro kontrakulturu je typický nesouhlas s normami, hodnotami a idejemi oficiální 
kultury, zároveň ale závislost na ní, neboť pouze v jejím rámci nabývá kontrakultura smysl a 
její základní premisy jsou srozumitelné a realizovatelné.”51 
 
Kontrakultura se rodí z protestu a snah „realizovat určitý sociální, umělecký, politický, 
ekologický nebo jiný program, který není obsažen v oficiální kultuře a vedl by k její 
transformaci”52. Kontakultura je také spjata s radikalismem a protestními hnutími mládeže 
jako symptomů dominantní kultury 2. poloviny 20. stol. Projevuje se odlišným životním 
stylem a souvisejícími kulturními vzory, které tvoří vůči dominantnímu proudu ideovou 
protiváhu. Častokrát jde o negaci celého kulturního systému a vytváření tzv. alternativní 
kultury.53 Je to výraz rezistence a zdroj tzv. subverze54 vůči většinové kultuře. 
 
Dalším spřízněným pojmem je potom subkultura, popřípadě kultura mládeže či dokonce 
scéna, ale významově se mezi sebou navzájem (ani ve vztahu k termínu kontrakultura) v 
zásadě nijak neliší. Všechny odkazují na fenomén sociálních skupin, které odmítají existující 
normy a hodnoty dominantní kultury, jejíž jsou součástí. Popřípadě se jedná obecně o určitý 

                                                 
49 SARDAR, 2001, str. 28 
50 Z latinského contra – česky „proti“/ „mimo“ - poznámka autora 
51 PETRUSEK, 1996, str. 526 
52 Tamtéž, str. 526  
53 Tamtéž, str. 526-527 
54 Z anglického subversion - česky „rozvrácení“/ „rozrušení“ / „podvratná činnost“ / „rozvracečství“. Podle: 
HAIS, HODEK, 1992, str. 833 
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soubor specifických, alternativních kulturních vzorů nebo životního stylu, jejímž hlavním 
znakem je odlišnost a kontrast s konformitou společensko-kulturního mainstreamu.55 
 
Akademický výzkum subkultur započal až koncem 70. let s nástupem hnutí punku. Odborný 
diskurz se v této oblasti  rozvinul především díky Centru pro současná kulturální studia 
(CCCS) založeném v anglickém Birminghamu kolem sociologa Stuarta Halla. Významná 
práce z tohoto prostředí pochází od Dicka Hedbidge, který ve své knize Subculture: The 
Meaning of Style definuje rozličné subkultury „na základě stylu, jakéhosi identitního balíčku, 
který obsahuje všechno od společně sdílené ideologie až po oblečení.”56 
 
2.2 Subkultura street artu 

Pro street art se v této souvislosti jeví jaksi těsné, aby byl považován pouze za umělecký 
směr či žánr. Vzhledem k mezinárodní popularitě tohoto směru a neustále přibývajícímu 
počtu mladých aktivistů a tvůrců street artu je zřejmé, že scéna pouličního umění tvoří sama o 
sobě subkulturu, jakou bychom mohli nazvat subkulturou street artu. 
 
Jak již bylo uvedeno výše,57 street art je hnutí, jež má velmi blízko ke graffiti. Většina 
pouličních umělců jsou bývalí writeři, jejichž minulost je spjatá právě s graffiti či subkulturou 
skateboardingu. Mnozí z nich však vystudovali uměleckou školu, respektive grafický design, 
malbu či mediální komunikaci a jejich práce má tedy mnohem blíže ke statutu umění tak, jak 
o něm běžně uvažujeme. Street artisté sprejují, malují, lepí plakáty, postavičky, vytvářejí 
mozaiky, umisťují do ulic předměty.58 Jejich práce mnohdy sleduje nějaký koncept nebo se 
jedná o série maleb s využitím typických prvků umělce. Naproti tomu writeři graffiti se do 
subkultury street artu nepočítají, sami se dokonce nepovažují ani za umělce. 
 
2.2.1 Pouliční umění jako nástroj komunikace 

V kapitole 1.3 jsme se pokusili vystihnout hlavní znaky graffiti, jak z hlediska jeho 
umělecké formy, tak i příslušné subkulturní filozofie. Graffiti je svéráznou, externě 
nepřístupnou subkulturou, kde writeři tagují hlavně pro další členy komunity a před ostatními 
                                                 
55 PETRUSEK, 1996, Str. 1248 
56 VLADIMÍR 518, VESELÝ, 2014, str.  9 
57 Viz kapitolu 1.4 
58 KERN, 2007, str. 30 
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si budují pověst a respekt hlavně tím, že dokáží v dané lokalitě svým podpisem „zbombit” co 
největší území. Ulice je pro writery primárně médiem sobecké sebepropagace, která je 
konotována s vandalismem a ilegalitou. Naproti tomu street art má mnohem větší adresnost k 
veřejnosti jako takové. Na rozdíl od graffiti, které vznikalo původně na periferiích měst, street 
art se začal objevovat ihned přímo v městských centrech, aby tak instantně upoutal žádoucí 
pozornost a mohl být sdílen s co největším počtem diváků.59 „Síla ulice tkví v její veřejné 
povaze. Na veřejném místě se vyskytuje největší podíl lidí a právě kumulace obyvatel zaručuje 
to, že protestu bude někdo naslouchat.”60 Motivace pouličních umělců k vytváření jejich děl 
pramení v zásadě z několika věcí: 
 
Street artisté chtějí svými pracemi především komunikovat. „Z města si vytvářejí autonomní 
fórum, kde vyjadřují politické názory, konfrontují se s ostatními členy své komunity, dělí se o 
kresby či poezii.“61 V moderním a postmoderním umění šlo vždy, zjednodušeně řečeno, o 
bourání konvencí, originalitu a provokaci, jako základní atributy pro posouvání hranic 
uměleckého projevu. Ve street artu je revoluční především touha vymanit se z omezených 
prostor galerií, otevřít dveře pro umění směrem ven, tvořit jej svobodně v exteriérech, aby 
bylo dostupné všem, bez limitů, bez přetvářky nebo potřeby se za své konání někomu 
zpovídat. Navíc tím, že tento druh umění ke vzniku svých forem využívá organiku města a 
jeho charakter, dokáže se na něj napojit, využívat jeho ráz a variability a následně se do něj 
integrovat, dokáže mít takto velkou sdělovací hodnotu a tvořit nové nečekané významy, bavit, 
překvapovat či šokovat.  
 
Jde tedy o narušení sterility, fádnosti a unylosti městské krajiny, o snahu vytrhnout diváka z 
jeho apatie vůči prostředí postmoderního města, kde příslušenství jedince k anonymní 
společenské mase vede k pocitům nicotnosti, letargie a ztrátě vlastní identity. „Nápisy svou 
absurditou, vtipností nebo znepokojujícím nábojem donutí kolemjdoucího zamyslet se nad 
jejich obsahem. Myšlenky objevující se na ulici neočekávají pouhou pasivní konzumaci 
sdělení, nýbrž aktivní účast čtenáře, který o daném stimulu začne přemýšlet a dodá tak jeho 
existenci smysl.”62 
 

                                                 
59 SLAVINSKÁ, 2009, str. 24 
60 SLAVINSKÁ, 2009, str. 45 
61 POSPISZIL, Phatbeatz.cz 
62 SLAVINSKÁ, 2009, str. 26-27 
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2.3 Banksy: angažované umění 
Street art je však hlavně angažovaný, provokativní a nakonec i politický. Využívá ulice 

jako svůj nástroj odporu a rebelie. Škála projevů tohoto směru je široká od vizuálně hravých 
vtipů, provokativních obrazů až po kousavou společenskou satiru, politický komentář nebo 
výraz aktivního odporu či protisystémového disentu. „Obsah street artu je častokrát 
vysloveně zaměřen proti autoritám a mainstreamu a jeho forma tudíž mnohokrát nutně 
porušuje zákon. Také se rád vysmívá a podkopává estetiku autorit. Styl a rétorika odporu či 
subverze jsou ve street artové komunitě silně přítomné jevy.”63 Jeff Ferrell popisuje pouliční 
umění jako anarchistickou praxi namířenou proti mainstreamu a centrálnímu systému 
společenské kontroly.64 
 
„Kritika masové společnosti, odpor vůči veškerým projevům konformismu, antipatie vůči 
autoritám a establishmentu, vzývání nejrůznějších forem alternativního myšlení a kultury v 
kontradikci k mainstreamu, touha po individualismu, hledání autentičnosti osobního prožitku 
a sebevyjádření, odmítání materialismu západní kultury“, to všechno jsou podle Kristýny 
Koubské znaky, se kterými se street art pojí.65 
 
Velkou světovou ikonou je v tomto ohledu Banksy - anglický pouliční umělec, který se 
proslavil díly oplývajícími sarkastickým humorem, provokací a pro něj neodmyslitelným 
politickým poselstvím, kdy dokáže pomocí jednoduchých obrazů trefně pojmenovat palčivá 
společenská témata. Nejčastěji využívá techniku stencils pro její rychlost a možnost detailního 
výsledku. Banksy má autentický, výrazný a rychle rozpoznatelný rukopis - jasný, čistý a 
jednoduchý černobílý styl. „Message” jeho prací je vždy tak naléhavá či zručně 
komunikovaná, že ji dokáže snadno a rychle rozklíčovat i malé dítě.66 
 
Banksy se však jakkoliv vyhýbá prvoplánovosti a klišé - jeho glosy jsou chytré, vtipné a 
zároveň se divákovi nijak nevnucují. Mezi jeho oblíbená témata, kterých využívá pro svou 
agendu antisystémového rebela, jsou válečné konflikty, sociální diskriminace, státní 
manipulace nebo konzumerismus. Pro umocnění kýženého, znepokojivého a podvratného 
efektu svých obrázků, spojuje Banksy protichůdně např. postavy zvířat či dětí a jejich 
                                                 
63 DRONEY, 2010 
64 DRONEY, 2010 
65 KOUBSKÁ, 2013, str. 17 
66 KERN, 2007, str. 64 



 

nevinnost se smrtícími prostředky válečných konfliktů 
symboly establishmentu - policisty nebo vojáky vyobrazuje v dehonestujícím kontextu, k
obnažuje jejich absurditu. 
 
V Banksyho případě tedy sledujeme, že street art stojí proti oficiálně přijímané kultuře, 
byrokratickému diktátu či praktikám západního establishmentu a svým uměním na hranici 
legality kritizuje soudobé společenské poměry. Ne
identita doposud nebyla odhalena. Umělci se daří udržovat si svou anonymitu, když pracuje v 
utajení a vzhledem k rozsahu jeho díla, které se objevuje po celém světě, si vydobyl status 
legendárního mýtu, jež dodává jeho 
street artové superstar.67 
 
 

Obrázek 5 Banksy 

 
 
 

                                                 
67 ČECHLOVSKÁ, Ihned.cz, 28.4. 2011  
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Obrázek 6 Banksy – zdroj: https://s-media

2.4  
Vzhledem k předchozímu teoretickému vymezení pojmu kontrakultura, potažmo subkultura 
tedy můžeme konstatovat, že umění street artu do této definice prakticky spadá. Svou 
nekorektností, kousavým tónem a rošťáctvím na hranici ilegality se neslučuje s kulturou 
hlavního proudu, ať už uměleckého, estetického či politického
myšlenky, které kontrastují s těmi oficiálními a narušuje je. Street art je tudíž svéráznou 
subkulturou. „Vystupují anonymně, zásadně nesdělují svou identitu, libují si v překračování 
hranic, protože mají kořeny v undergroundu, provokují společnost i trh s uměním a svo
uměleckou moc dokážou projektovat často do překvapivě angažovaných gest, jimiž bytostně 
dokazují, že utvářejí avantgardu
 
 

                                                 
68 ŠIMON, Pastaoner.cz  
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Vzhledem k předchozímu teoretickému vymezení pojmu kontrakultura, potažmo subkultura 
že umění street artu do této definice prakticky spadá. Svou 

nekorektností, kousavým tónem a rošťáctvím na hranici ilegality se neslučuje s kulturou 
ať už uměleckého, estetického či politického,  a nabízí alternativní názory a 

ré kontrastují s těmi oficiálními a narušuje je. Street art je tudíž svéráznou 
Vystupují anonymně, zásadně nesdělují svou identitu, libují si v překračování 

hranic, protože mají kořeny v undergroundu, provokují společnost i trh s uměním a svo
uměleckou moc dokážou projektovat často do překvapivě angažovaných gest, jimiž bytostně 
dokazují, že utvářejí avantgardu.“68 
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3. STREET ART: UMĚNÍ ANTIKONZUMERISMU 
Street art nese však krom tendencí ke společenské kritice a satiře ještě další znak: boj proti 

komerci a reklamě jako vizuálního viru, jenž si vystavováním svých děl nárokuje 
svrchovanost ve snaze esteticky ovládnout veřejnou kulturní krajinu. Tu v dnešní době do 
velké míry tvoří reklamní poutače, firemní loga, slogany a jiné výstupy spotřební kultury, jež 
je dominantní ideologií moderní, masové společnosti.69 
 
Všudypřítomná komerční inzerce je totiž vedlejším produktem kapitalismu - globální 
ekonomické filozofie, která aktuálně sehrává roli paradigmatu ve fungování světového 
hospodářského systému a ve velké míře ovlivňuje i strukturu a dynamiku dnešní společnosti. 
Street art se v obecné rovině jako subkultura nutně vymezuje proti kultuře hlavního proudu, 
neboť právě to je povahou jakékoliv subkultury. Jestliže je kapitalistický systém v nynější 
době součástí dominantní kultury, nebo ji dokonce utváří, stává se tak víceméně logickým 
terčem rozličných subkultur včetně street artu. Kapitalismus a jeho projevy jsou zjednodušeně 
řečeno mainstreamem a tedy i přirozeným objektem disentu, který pouliční umění v této práci 
představuje.  
 
3.1 Kapitalismus jako ekonomický mainstream 
3.1.1 Vznik spotřební kultury 

Jedná se o ojedinělý hospodářský systém, jehož základ byl položen již ve druhé 
polovině 15. století v Evropě, odkud se až do dnešních dnů postupně rozšířil do celého světa. 
Princip kapitalismu spočívá ve fungování tržních vztahů, ve kterých dochází k peněžité směně 
zboží, jehož cena závisí na korelaci veličin nabídky a poptávky. Jsou to právě tyto vztahy, jež 
tvoří základ světového ekonomického systému a trh samotný zde tedy vystupuje jako 
mediátor jak výrobních, tak spotřebních požadavků. Tato ekonomika sjednocuje celý sociální 
prostor do jednotného vzorce.70 
 
Tento jednotný vzorec by se dal chápat také jako sféra, ve které se spotřeba odehrává 
demokraticky. Jedině liberální, demokratická společnost, která se zrodila ve státech západní 
                                                 
69 Termín masová společnost pak charakterizuje uskupení západní společnosti v Evropě a Spojených státech, 
jehož formování započalo již v raném období industrializace a vyvrcholilo po 2. světové válce. Podle: 
STURKEN, CARTWRIGHT, 2009, str. 321 
70 ZAHRÁDKA, 2014, str. 25 
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Evropy během 17.-19. století71 jako výsledek série tamějších buržoazních revolucí, mohla dát 
následně vzniknout i kapitalismu72. Ten je totiž podmíněn svobodnou vůli jedince přeměňovat 
své příjmy v kapitál, který může následně použít k libovolným investicím podle vlastního 
rozhodnutí a realizovat tak své individuální zájmy. Akumulace a zvýšená fluktuace kapitálu 
tehdy vyvolala poptávku po efektivnější a hlavně vyšší zbožní produkci předmětů každodenní 
spotřeby, včetně módy, fungující jako nástroj manifestace příslušného sociálního statusu. 
Společenská touha po větším množství nových výrobků vedla v konečném důsledku k tlaku 
na inovace v oblasti výroby, díky nimž by bylo možné takovou poptávku uspokojit.73 
Následné průmyslové revoluce a masová zbožní produkce umožnily ve společnosti také 
neméně masovou spotřebu výrobků, jelikož „vztahy mezi spotřební kulturou a ekonomickou 
sférou jsou nesmírně úzké a obě sféry se vzájemně podmiňují.”74 
 
3.1.2 Hegemonie konzumerismu 

Jak vidíme, kapitalismus, který je v západní civilizaci po několik posledních století 
hlavním reprezentantem ekonomické sféry, vytvořil optimální podmínky pro vznik tzv. 
spotřební kultury, což je „specifická forma materiální kultury v současné euroamerické 
civilizaci.”75 Spotřební kultura pak v naší společnosti vystupuje obecně jako sdílený 
myšlenkový rámec, který klade důraz na spotřebu rozličných komodit a produktů, coby hlavní 
náplň lidského času, ne-li obecný cíl jeho snažení vůbec. Tento konzumerismus je jinými 
slovy řečený raison d´être76 kapitalismu - dominantní společenskou ideologií, jež propaguje 
kulturu materialismu, kvantitativní spotřeby produktů masové výroby a všeobecný 
hédonismus.77 
 
Zpětně se tedy dá usuzovat, že ekonomický systém kapitalismu má značný společenský a 
kulturní význam, je mediátorem celé její dynamiky. V okamžiku, kdy kapitalismus, postavený 
na principu svobodného trhu a liberálních tržních vztahů, překračuje hranice států a stává se 
globálně přijímaným, homogenizujícím vzorem, můžeme na základě předchozí teorie 
prohlásit, že kapitalismus, potažmo konzumerismus je aktuálně hlavním civilizačním 
                                                 
71 Především v Anglii a Nizozemí. Podle: CHARVÁT, 1980, str. 273 
72 CHARVÁT, 1980, str. 273 
73 ZAHRÁDKA, 2014, str. 36 - 40 
74 ZAHRÁDKA, 2014, str. 23 
75 ZAHRÁDKA, 2014, str. 8 
76 Smysl bytí – pozn. autora 
77 ZAHRÁDKA, 2014, str. 10 
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paradigmatem - jakýmsi soudobým společensko-ekonomickým mainstreamem či kulturním 
hegemonem.78 
 
Výrazným znakem spotřební kultury je také fenomén tzv. kultury propagace, pomocí které se 
spotřeba explicitně manifestuje. Pojem zavedl kulturolog Andrew Wernick ve své publikaci 
Promotional Culture: Advertising, Ideology and Symbolic Expression, a to k označení 
rostoucího množství reklamy a reklamního průmyslu jako „rétorické formy rozptýlené napříč 
celou kulturou” v 60. a 70. letech v USA.79 Je to totiž právě reklamní průmysl, jež je obchodní 
kultuře výsostně vlastní a jehož je následně i obrazem.80 Více nám v tomto ohledu sdělí 
následující kapitola. 
 
3.2 O vizualitě 

„Spektákl je kapitál na takovém stupni akumulace, že se stává obrazem.”81  –  Debord 
3.2.1 Reklamní průmysl – esence moderní společnosti 

Komerční komunikace se prolíná a splývá s naším kulturním prostředím - penetruje 
televizní vysílání, saturuje tištěná média a vyskakuje během prohlížení webových stránek či 
filmů. Reklama se ve zkratce stala obecně akceptovanou součástí každodenního života a 
„nedílnou součástí moderní mediální společnosti.”82 Symbolické obrazy produktů, jejich 
vizuálně akcentované atributy a další výstupy reklamního diskurzu jsou nyní plně integrované 
do našeho kulturního repertoáru. Existují i názory, které přirovnávají reklamní průmysl k 
jistému druhu náboženství, zejména pro jeho oslavování spotřebního zboží jako esence 
současného způsobu života západní společnosti.83 Potvrzuje to i názor italské socioložky 
Roberty Sassatelliové: „Inzerce může být zcela jistě považována za jednu z dominantních 
kulturních forem soudobé kapitalistické společnosti.”84 Reklama zkrátka utváří současnou 
spotřební kulturu. 
 

                                                 
78 Pojem zavedl Antonoi Gramsci - ideologie kapitalismu se podle něj nevztahuje pouze na třídní a hospodářské 
poměry, nýbrž na celou kulturní sféru, které kapitalismus vládne. Podle: ZAHRÁDKA, 2014, str. 347 
79 Promotionalcultures.blogspot.cz, 27.11. 2013 
80 ZAHRÁDKA, 2014, str. 318 
81 DEBORD, 2007, str. 12 
82 ZAHRÁDKA, 2014, str. 211 
83 LEISS, KLINE, JHALLY, BOTTERILL, 2005, str. 15-16 
84 SASSATELI, 2007, str. 117 



 

Podíl reklamy na obsahu hromadných sdělovacích prostředků je skutečně významný: Např. v 
USA sestávají časopisy a magazíny až z 
vysílacího času v televizi. Denně jsme údajně konfrontováni až s 500 různými reklamními 
sděleními, a to prakticky na každém kroku.
Adbusters, se v Severní Ameri
12 miliard reklamních zobrazení, 3 milióny rádiových a více než 200 000 televizních spotů. 
Lasn tvrdí, že americké korporace hrají úhlavní společenskou a politickou roli ve formování 
každodenní reality a psychiky.
 

Obrázek 7 New York 1976 - foto: Joel Meyerowitz

 
3.2.2 Co je vizuální kultura

Objem obrazového reklamního materiálu je natolik mohutný, že jej někteří teoretikové 
označují za významnou složku 
a kulturní okolí zaplaveno obrovským množstvím nejrůznějších vizuálních stimulů
 
Tento stav sice moderní společnost zažívá de
tehdejšímu nástupu masových médií, ovšem až v poslední době si teprve můžeme 
jednoznačně přiznat, že je naše kultura téměř beze zbytku založená na vizualit
                                                 
85 ZAHRÁDKA, 2014, str. 211 
86 CHUNG, KIRBY, 2009  
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Podíl reklamy na obsahu hromadných sdělovacích prostředků je skutečně významný: Např. v 
USA sestávají časopisy a magazíny až z poloviny právě z inzerce nebo až čtvrtinu z hlavního 
vysílacího času v televizi. Denně jsme údajně konfrontováni až s 500 různými reklamními 
sděleními, a to prakticky na každém kroku.85 Podle Kalleho Lasna, zakladatele magazínu 
Adbusters, se v Severní Americe každý den vypustí do kolektivního nevědomí odhadem až na 
12 miliard reklamních zobrazení, 3 milióny rádiových a více než 200 000 televizních spotů. 
Lasn tvrdí, že americké korporace hrají úhlavní společenskou a politickou roli ve formování 

ality a psychiky.86 

foto: Joel Meyerowitz - zdroj: http://uk.phaidon.com/resource/joel
46th-street-1976.jpg 
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vysílacího času v televizi. Denně jsme údajně konfrontováni až s 500 různými reklamními 
Podle Kalleho Lasna, zakladatele magazínu 

ce každý den vypustí do kolektivního nevědomí odhadem až na 
12 miliard reklamních zobrazení, 3 milióny rádiových a více než 200 000 televizních spotů. 
Lasn tvrdí, že americké korporace hrají úhlavní společenskou a politickou roli ve formování 

 
http://uk.phaidon.com/resource/joel-meyerowitz-nyc-west-

Objem obrazového reklamního materiálu je natolik mohutný, že jej někteří teoretikové 
, coby určitého stavu, kdy je naše společenské 

a kulturní okolí zaplaveno obrovským množstvím nejrůznějších vizuálních stimulů - obrazů. 

facto už od raného období industrializace a 
tehdejšímu nástupu masových médií, ovšem až v poslední době si teprve můžeme 
jednoznačně přiznat, že je naše kultura téměř beze zbytku založená na vizualitě, „jež se v 
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nejrozmanitějších tematických kontextech stává všudypřítomným referenčím rámcem pro 
všechny členy společnosti.“87 
 
Ocitáme se tedy ve věku vizuální kultury, přičemž celý příslušný diskurz vychází z 
přesvědčení, že žijeme ve světě obrazů a jako jedinci jsme nepřetržitě pod dohledem různých 
typů zrakových událostí, které nás neustále bombardují a jimž jsme vydáváni na milost. Jak 
poznamenává teoretik vizuální kultury Nicholas Mirzoeff, vizuální kultura „není pouze 
součást našeho každodenního života, nýbrž to dokonce je náš každodenní život.”88 
 
Vizuální kultura na sebe váže ojedinělou dynamiku – je to její „živost” a „aktuálnost“, které ji 
činí výjimečnou, ať už obrazy šíří jakýkoliv institucionální zdroj. Specifikem vizuální kultury 
je obecně rychlý přístup k informacím a možnost jejich instantního dekódování. Mirzoeff 
hovoří o dvou vlastnostech vizuální kultury, které stojí v protikladu k mluvenému projevu. 
„Prvek odlišující všechny druhy obrazovosti od jakéhokoliv textu je její bezprostřednost, s 
jakou působí na smysly. Na rozdíl od psaného textu, mají obrazy moc působit na konzumenta 
bezprostředně hned na první pohled.“89 
 
3.2.3 Spektákl Guy Deborda 

Vizuální kultura, tato prudce expanzivní sféra obrazů a podívané, zkrátka vládne světu 
lidí. Guy Debord, francouzský neo-marxistický filozof a sociolog, hovoří v tomto směru o tzv. 
Spektáklu, jenž „ve všech svých specifických podobách, ať už jako informace či propaganda, 
reklama či přímá spotřeba produktů zábavního průmyslu, tvoří současný sociálně dominantní 
model života.“90 Ovšem Spektákl tak, jak jej popisuje Debord ve svém díle Společnost 
spektáklu, má celou další řadu konotací, neboť je významově velmi komplexní a vizualita je 
zde chápaná spíše jako metafora. 
 
Pro Deborda představuje Spektákl veškeré projevy a způsoby, na jejichž základě se realizuje 
(a zároveň potvrzuje) struktura kapitalisticky podmíněné moderní společnosti a jejího 
spotřebního principu. „Spektákl je momentem, kdy zboží dospělo k totální okupaci sociálního 

                                                 
87 ZAHRÁDKA, 2014, str. 181 
88 GWIZDALSKI, 2009 
89 CIOCHINĂ, 2013 
90 DEBORD, 2007, str. 4 
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života.”91 Spektákl je esencí kapitalismu a synonymem pro jistě samolibý systém, kde je vše 
podřízeno spotřebě pouze pro spotřebu samotnou a jedině takto je moderní společnost 
reprodukovatelná onou spektakularitou, jež je společenským imperativem. 
 
Zjednodušeně by se dalo konstatovat, že tento Spektákl na sebe bere primárně podobu obrazů, 
které šíří konzumního ducha prostřednictvím masových médií, ale toto tvrzení se v kontextu 
Debordova díla zdá být spíše zkratkovité. Spektákl se jeví, ukazuje a předvádí svou moc 
nejlépe spíše skrze sebe samotný. Jako takový ovšem konstruuje falešnou realitu, je to jakýsi 
okázalý klam či lživá senzace, která vystavuje na odiv svůj portrét, jehož přijetí ale jedince 
odcizuje od autentického prožití skutečného světa, kdy se obraz stává novou realitou a 
prefabrikované zboží náhražkou autentického prožitku: „Ve Spektáklu, ve kterém je smyslový 
svět nahrazen vybranými obrazy, jež existují nad ním a jež se současně domohly toho, že je 
uznáváme jako smyslovost par excellence92, se absolutně završuje princip fetišismu zboží, 
vedoucí k tomu, že společnost je ovládána nadsmyslovými věcmi tvářícími se jako věci 
smyslové.“93 
 
Účastí na Spektáklu se podle Deborda divák94 navíc vzdaluje sám sobě: „Čím více 
kontempluje, tím méně žije; čím více svoluje k tomu, že se bude rozpoznávat v dominantních 
obrazech potřeby, tím méně chápe vlastní existenci a touhu. Vnějškovost spektáklu ve vztahu k 
jednajícímu člověku se zjevuje v tom, že jeho vlastní gesta již nenáleží jemu, nýbrž někomu 
jinému, kdo mu je zprostředkovává. Divák se proto nikde necítí doma, neboť spektákl je 
všude.”95 
 
Na závěr je potřeba podotknout, že Spektákl, jako něco, co se „ukazuje”, se zde nabízí spíše v 
rovině symbolického označení, protože právě skrze zrakové jevy se manifestuje především. 
Debord totiž tvrdí, že Spektákl není s prostým pohledem ztotožnitelný, nicméně zneužívá 
lidský zrak jako privilegovaný systém. Spektákl je tedy svým způsobem možné vnímat 
dvojím způsobem: jako viditelný, tak i čistě abstraktní pojem. Tuto dvojznačnost je potřeba 
zohledňovat i při dalším výkladu této práce. Pro přesnost je také vhodné zmínit, že Spektákl, 

                                                 
91 Tamtéž, 2007, str. 17 
92 Česky „především”/ „hlavně”/ „naprosto”/ „v pravém slova smyslu” - pozn. autora 
93 DEBORD, 2007, str. 15 
94 Myšlen jako individuum - pozn. autora 
95 DEBORD, 2007, str. 11 
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jak o něm konkrétně pojednává Debord, označujeme v této práci s velkým počátečním „S”96, 
kdežto obecný termín spektákl97 (podívaná) „odkazuje na událost, či obraz, který je svým 
způsobem vystavení natolik působivý, že vyvolává v divákovi úžas.”98 
 

3.3 Street art: akt vizuální rezistence 
Při detailnějším pohledu na street art u něj lze vypozorovat několik často 

frekventovaných aspektů, které stojí ještě nad rámcem vůbec základních axiomů tohoto 
uměleckého směru, jako je integrace do městského prostředí a transformace významů 
takového prostředí (chápaného jako samotné médium), využívané techniky (stickers, stencils, 
posters atd.99) nebo boření dosavadních uměleckých konvencí. Kromě tendencí k obsahu 
komentujícímu sociální a politická témata, je dalším výrazným rysem street artu snaha o 
určitou estetickou liberalizaci veřejného prostoru, který si pro sebe (jak jsme se pokusili 
vystihnout v předchozí kapitole) téměř výlučně vyhradily nejrůznější výstupy a produkty 
spotřební kultury v podobě reklamních a propagačních obrazů. Status quo takovéto vizuální 
krajiny se street art pokouší změnit. Jak např. píše David Kern: „Na street art se dá pohlížet 
jako na akt estetické rezistence vůči dominantní vizuální městské krajině.“100 Je asociován s 
napadáním výrazných projevů konzumerismu nebo materialistických excesů ve veřejném 
prostoru.101 
 
V předchozí kapitole jsme se pokusili vystihnout koncept tzv. Spektáklu, který ve svém díle 
Společnost spektáklu zpopularizoval francouzský myslitel Guy Debord. Ten obviňuje 
spotřební kulturu, již nazývá špektáklem, z toho, že vytváří neautentickou realitu z produktů 
spotřebního průmyslu - falešných obrazů způsobujících umělý svět - a odtrhuje jedince od žité 
skutečnosti, materiálně jej odcizuje od něho samotného. 
 
A právě proti tomuto odcizení street art revoltuje, když funguje jako protikulturní kritika 
konzumu a odpověď na odcizení člověka vyvolané komerčním průmyslem - projekt 
urbanistické přestavby. Street art obhajuje vizi veřejného prostoru opět uzpůsobeného jako 

                                                 
96 Spektákl ve smyslu dominance spotřební kultury je Debordův originální pojem – pozn. autora 
97 S malým počátečním „s” 
98 STURKEN, CARTWRIGHT, 2009, str. 245 
99 Viz kapitolu 1 
100 KERN, 2007, str. 19 
101 VISCONTI, SHERRY, BORGHINI, ANDERSON, 2010 
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místa, kde jsou komerčně křiklavé ulice umělci znovu navráceny právoplatným „majitelům” 
(tedy veřejnosti - pozn. autora).”102 
 
Samotné tvrzení, že záplava vizuálních projevů spotřební kultury v naší každodenní percepci 
dokáže jedince jaksi „otupit” či oslabit jeho smysly nebo vnímavost, není v odborném 
diskurzu ojedinělé téma, a to především v kontextu studií masových médií a masové 
společnosti. 
  
Např. francouzský filozof Jean Baudrillard označil eskalaci rozličných mediálních forem, 
obrazů a informací, penetrujících postmoderní společnost ze všech stran v takovém množství, 
že je ani nestačíme konzumovat, za „kybernetický nálet” - cyberblitz.103 Efekt podkožní jehly 
pak např. označuje stav, kdy média svým recipientům „zdrogovaným” reklamními obrazy, 
injektují chtěné myšlenky a názory. Tento fenomén byl popsán na základě pozorování 
spotřebitelského chování, právě v souvislosti se stále více všudypřítomnou inzercí a 
přesvědčovacími metodami.104 
 
3.3.1 Umění k demokratizaci městské krajiny 

Street art následně představuje rezistenční hnutí vůči představě, že pouze placená 
korporátní reklama může obsazovat náš vizuální prostor. Street art je snaha o zlomení 
monopolu.105 Kritika je zde založená na myšlence, že je pomocí umělecké tvorby 
(představující alternativní vizuální stimul) možné dosáhnout eliminace určitého exkluzivního 
práva na spotřebu veřejného prostoru, které si nárokuje reklama a průmysl masové kultury. 
Umělce nejvíce znepokojuje fakt, že si reklama může oproti nim prostor koupit a posléze svou 
přítomností otravovat náš zrak i mysl. Divák proti reklamě nemá na výběr a je nucen přijímat 
to, co mu taková komunikace předkládá.106 
 

                                                 
102 BORGHINI, VISCONTI, ANDERSON, SHERRY, 2010 
103 STURKEN, CARTWRIGHT, 2009, str. 232 
104 STURKEN, CARTWRIGHT, 2009, str. 244 
105 KERN, 2007, str. 16 
106 Openwallsgallery.com 



 

Obrázek 8 Street art si vizuální krajinu nárokuje zpět pro sebe 
ak0.pinimg.com/736x/ec/c0/51/ecc051322eb701d5a7bd0ba19efba450.jpg

 
Pouličním umělcům jde tedy především o jistou demokratizaci v procesu utváření estetické 
stránky městské krajiny, kterou se proto snaží esteticky obohatit něčím jiným, než jsou 
produkty Debordova Spektáklu.
kolektivní konzumaci veřejných prostor jako kolektivní „
měst coby oprávněné majitele tohoto sdíleného „
při transformaci městské krajiny do pestré, kreati
ojedinělých významů.107 
 
3.3.2 Umění k revitalizaci lidského života

Street artu jde vskutku o to probudit zpět k životu psychicky ustrnulé městské 
obyvatele, vytrhnout je z jejich pasivního recipročního stavu a opět je napojit na smyslově a 
významově rozmanité a příjemně stravitelné prostředí. Umělci mají za to, že obohacují město 
ponecháváním možností do něj volně zasahovat a dávat mu tak schopnost společnost zpětně 
překvapovat. Imperativem je těmito svobodnými zásahy poskytovat urbanistickým 
panoramatům pozitivní estetickou variabil

                                                 
107 VISCONTI, SHERRY, BORGHINI, ANDERSON, 2010 
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Street art si vizuální krajinu nárokuje zpět pro sebe - zdroj: https://s-media
ak0.pinimg.com/736x/ec/c0/51/ecc051322eb701d5a7bd0ba19efba450.jpg
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má být uměleckým, vzrušujícím, pozoruhodným zážitkem zahrnujícím živost, překvapivost a 
smysl pro neustálé zakoušení nevšedních citových prožitků, do kterých se může divák 
ponořit. Kouzlo těchto událostí má za úkol revitalizovat ospalé kolektivní vědomí rezidentů a 
vyvolávat u nich zpětné reakce. Přivést je zpět do reality při každodenním vnímání okolního 
světa - na základě liberalizace a demokratizace urbanistické krajiny.108 
 
„Streetartové vzkazy napsané a ukryté ve změti reklamních sloganů se snaží vytrhnout chodce 
z každodenní reality. Mohou mít například formu krátkých sdělení, jejichž záměrem nemusí 
být komunikace autorových vlastních emocí, ale vniknutí do bezmyšlenkovitého stavu chodce 
nebo narušení stereotypní konzumace. Nápisy svou absurditou, vtipností nebo znepokojujícím 
nábojem donutí kolemjdoucího zamyslet se nad jejich obsahem.”109 
 
„Přítomnost street artu poskytuje městským populacím možnost posunout se někam dále za 
billboardy a neony a nalézt krátkou chvilku reflexe uprostřed sítě spotřebního zboží, která nás 
každý den obklopuje a ubíjí.”110 

3.4  
Pouliční umění můžeme s odkazem na předchozí text této kapitoly opět prohlásit za 
antisystémovou praxi. Jeho cílem je mimo jiné radikálně liberalizovat určité axiomatické 
vzorce v procesu utváření vizuální stránky městského prostředí, jemuž jinak dominantně 
vévodí výstupy masové spotřební kultury. Stejně jako velké korporátní značky a jejich loga si 
i street artisté chtějí pro své účely přivlastňovat  veřejný prostor, aby tak rozbili kulturní 
monopol podmíněný světovým kapitalistickým systémem a vnesli v tomto směru do 
současného paradigmatu alternativní, revoluční postoj symbolizovaný nekonvenčním 
uměním. To má za cíl revitalizovat moderního urbanistického člověka, jenž je smyslově 
odpoután od žité skutečnosti, a to nadměrným vystavováním obrazů produkovaných 
reklamním průmyslem a jeho rétorikou.111 Street art se v tomto opět projevuje jako 
kontrakulturní. 
 

                                                 
108 VISCONTI, SHERRY, BORGHINI, ANDERSON, 2010 
109 SLAVINSKÁ, 2009, str. 26 
110 KERN, 2007, str. 21 
111 Chápanou ne pouze ve smyslu jazyka, nýbrž právě i obrazovosti - rétorika jako řeč vizuální – pozn. autora 



 

Obrázek 9 Street art se musí spoléhat na smyslově a výzletargie vytrhnout. Na obrázku dílo umělce 
invaders.com/media//invaders/london/LDN_149

 

Obrázek 10 Produkce Space Invadera 
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Street art se musí spoléhat na smyslově a významově silné stimuly, aby dokázal strletargie vytrhnout. Na obrázku dílo umělce Space Invadera, „Vetřelce“ - zdroj: http://www.space

invaders.com/media//invaders/london/LDN_149-diapo-QFS9REW7.jpg 

 
Produkce Space Invadera - zdroj: http://www.space-invaders.com/media//invaders/paris/PA_800

NLH6SHH8.jpg 

 
silné stimuly, aby dokázal strnulého diváka z jeho http://www.space-
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3.5 Brandalism 
Umělcům také vadí, že je jejich tvorba širší veřejností persekuována, za to, že je ilegální, 

když umělci fakticky postrádají oficiální nárok na využívání městské krajiny, zatímco 
reklama, která má na veřejný prostor stejně významný vliv, se těší legalitě na základě 
firemního skupování inzerčních ploch. „Když nerozumíš umění, tak se ti to líbit nebude. Jen se 
budeš ptát: Proč tihle lidi malují na zdi? Proč se nikoho nezeptali, jestli můžou? Proč bychom 
se ale měli ptát? Víte co, když se podíváte na reklamu např. Coca-Coly, Starbuck atd. - ti mají 
reklamu všude a neptali se nás. Prostě to dělají jen pro peníze, tak proč my bychom to 
nemohli dělat zdarma? Nechceme peníze, chceme jen malovat”, říká pouliční umělec Ceed.112 
 
Za zmínku stojí i fakt, že mnoho pouličních umělců navíc vnímá spektakulární prostředí jako 
přímo „zkažené”. Reklama se pro některé aktivisty dostává skutečně až na úroveň 
ekologického znečištění, jen s tím rozdílem, že tyto „jedy” mají formu komerčních sdělení. 
Aktivista Kalle Lasn např. tvrdí, že reklamy jsou nejrozšířenější a nejtoxičtější mentálně 
škodlivou látkou, „jež otravuje naše těla, duchovní prostředí i planetu“.113 Navíc je korporátní 
inzerce, podle něj, v dnešní době pravděpodobně jedním z největších projektů na poli 
psychologie. Dodává, že její dopad na naše životy je ovšem notně ignorován, přestože ve 
výsledku ústí v poškozování kulturní diverzity.114 
 
V tomto světle115 to nejsou umělci, kteří města ničí, nýbrž právě korporátní reklama. Banksy 
mluví o tzv. brandalismu: „Lidé, kteří opravdu čmárají kolem nás, jsou společnosti, které 
vyvěšují obrovské slogany přes budovy a autobusy, a chtějí v nás vyvolat pocit nedostatku, 
pocit, že si potřebujeme koupit to, co nabízí. Předpokládají, že nám mohou křičet svá sdělení 
přímo do tváře z každé volné reklamní plochy, ale my své odpovědi křičet nemůžeme. Takže, 
oni začali válku a zeď je zbraň, jak je udeřit zpět.”116 
 
„Lidé mě často označují za vandala, ale přitom si vůbec neuvědomují, že plakáty jsou na 
každé straně každého autobusu. (…) Celá ta věc, že nad tím lidé vůbec nepřemýšlejí, volají na 
mě policii, ale vůbec o tom neuvažují. Je to tady toto naprogramování, tenhle život „na 

                                                 
112 JENÍKOVÁ, 2015, str. 31 
113 KLEINOVÁ, 2005, str. 290 
114 CHUNG, KIRBY, 2009 
115 Viz kapitolu 3.4 
116 BANKSY, 2006, str. 8 



 
43 

 

autopilota“, od kterého se snažím dostat lidi pryč“, říká umělec Shepard Faiery, který je 
předmětem případové studie kampaně OBEY – obsahu poslední třetiny této práce.117 
 
Faireymu připadá absurdní, že on jako plátce daní, kteří jsou podle něj v tomto smyslu 
skutečnými šéfy oproti vládnímu aparátu, nemůže svobodně vystavovat veřejně svá díla, 
kdežto obchodním korporacím je využívání veřejných prostor naopak umožněno a je podle 
svých slov konsternován tím, že firmy mohou před lidmi vylepovat tisíce svých obrázků, 
pokud je taková inzerce placená, ale jeho vlastní umění je označováno jako hrůza nebo 
nadbytečný odpad. „Oni nám snad mohou takto strkat různé věci do tváře, ale ty jako daňový 
poplatník snad nemůžeš nic vystavovat na kdejaké lampě nebo autobusové zastávce, což je 
veřejný majetek všech?“, ptá se Fairey. „Tak buďto to můžeme dělat všichni, nebo nikdo.“118 
 
 „Myslím, že výrobci a vláda nechtějí, aby si veřejnost uvědomovala, že společně s reklamou 
mohou být vystavovány i jiné obrazy.”119 Fairey proto razí myšlenku svobodného umění, jaké 
může poskytovat pouze street art, které je dostupné zadarmo a pro všechny. Rebeluje proti 
tomu, že může být stíhán za lepení samolepek. 
 
„Jakákoliv reklama ve veřejném prostoru, která ti nedává na výběr, kde ji uvidíš a kde ne, je 
tvoje. Patří tobě. Můžeš si ji vzít, přearanžovat nebo jinak využít. Ptát se na povolení je jako 
ptát se, jestli si můžeš nechat kámen, který ti někdo zrovna hodil na hlavu“, doplňuje 
Banksy.120 
 
„Naomi Klein nazývá takové „re-aranžování“ reklamních billboardů nespokojenými 
uvědomnělými skupinami lidí za „kulturní sabotáž“. Výsledná díla mají vyznět zle nebo 
směšně v rámci „dobývání ulic“, kdy tyto skupiny (včetně street artistů) bojují proti záplavě 
reklam ve veřejném (spíše komerčně privatizovaném) prostoru.”121 O tomto fenoménu 
pojednává následující kapitola. 
 

                                                 
117 GOODFELLOW, Obeygiant.com, 16.6. 2007 
118 Tamtéž 
119 FAIREY, 2009, str. 94   
120 BANKSY, 2006, str. 196 
121 JENÍKOVÁ, 2015, str. 32 



 

3.6 Culture jamming 

 
Obrázek 11 Produkce skupiny 

content/uploads/2016/02/Adbusters_CorporateAmericaFlag.gif
 

Kontrakulturní charakter pouličního umění však rezistencí proti hegemonii reklamních 
obrazů a snahou o demokratizaci veřejných ploch zcela nekončí. Na street art je totiž možné 
pohlížet vyloženě jako na subkulturu antikonzumerismu, neboť nachází své uplatn
proti spotřebnímu průmyslu, manipulativním reklamním kampaním či některým nekalým 
obchodním praktikám velkých korporací a jejich značek. 
společnosti přímo vybízí ke kritice ze strany 
výpady jsou jakýmsi pokusem zviklat dominantní postavení reklamy ve veřejném prostoru.
Pouliční umění pro tyto účely rádo využívá určité techniky, které jsou asociovány s 
protispotřebním, antisystémovým politickým aktivismem, známým také 
adbusting – „rozbíjení reklam” či 
 

                                                 
122 JAKŠ, FOLDYNOVÁ, JANÍČEK, 2008, str. 18  
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Produkce skupiny „Adbusters" - zdroj: http://www.adbusters.org/wp
content/uploads/2016/02/Adbusters_CorporateAmericaFlag.gif 

Kontrakulturní charakter pouličního umění však rezistencí proti hegemonii reklamních 
obrazů a snahou o demokratizaci veřejných ploch zcela nekončí. Na street art je totiž možné 
pohlížet vyloženě jako na subkulturu antikonzumerismu, neboť nachází své uplatn
proti spotřebnímu průmyslu, manipulativním reklamním kampaním či některým nekalým 
obchodním praktikám velkých korporací a jejich značek. „Reklama jakožto symbol konzumní 

mo vybízí ke kritice ze strany undergroundového streetartu a
výpady jsou jakýmsi pokusem zviklat dominantní postavení reklamy ve veřejném prostoru.
Pouliční umění pro tyto účely rádo využívá určité techniky, které jsou asociovány s 
protispotřebním, antisystémovým politickým aktivismem, známým také 

rozbíjení reklam” či culture jamming - kulturní sabotáž. 
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Kontrakulturní charakter pouličního umění však rezistencí proti hegemonii reklamních 
obrazů a snahou o demokratizaci veřejných ploch zcela nekončí. Na street art je totiž možné 
pohlížet vyloženě jako na subkulturu antikonzumerismu, neboť nachází své uplatnění v boji 
proti spotřebnímu průmyslu, manipulativním reklamním kampaním či některým nekalým 

Reklama jakožto symbol konzumní 
undergroundového streetartu a graffiti. Tyto 

výpady jsou jakýmsi pokusem zviklat dominantní postavení reklamy ve veřejném prostoru.”122 
Pouliční umění pro tyto účely rádo využívá určité techniky, které jsou asociovány s 
protispotřebním, antisystémovým politickým aktivismem, známým také pod označením 
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3.6.1 Kulturní sabotáž jako umělecká praxe 
Reklama je považována za formu umění.123 Kulturní sabotáž (ačkoliv se jedná o 

sabotáž) je tím pádem zcela určitě také formou umění (i když partyzánského), kdy inzeruje 
anti-konzumerismus. Co jiného je vlastně graffiti a samotný street art, když ne partyzánský 
druh umění, který zpravidla z vlastních zdrojů formuje protiváhu vůči oficiálnímu zřízení 
věcí? „Street art může být charakterizován jako kapitalistický surrealismus, postmoderní 
realismus nebo dokonce jako „podvratná reklama”, kdy konvertuje, vychyluje a převrací 
pravou124 reklamu k propagaci nekomeční spotřeby.”125 
 
Street art má tedy schopnost se do iniciativy culture jammingu transformovat, respektive 
culture jamming častokrát nese právě podobu street artu126. Oba fenomény mají společného 
jmenovatele, a tím je nepřátelský postoj vůči prodejnosti, komerci a znakům spotřební 
společnosti. Kulturní sabotéři jsou také sami většinou umělci, rekrutovaní z řad street artistů 
nebo prostředí subkultury graffiti, kteří se radikalizovali ve svém vnímání dominantního 
postavení korporátních vizuálů v ulicích měst nebo mají jednoduše silný odpor ke 
konzumerismu obecně. „I když street art může být čistě dekorativní, kontext, v jakém se 
objevuje, umožňuje publiku sociální a politické vnímání. V 90. letech se antikapitalisticky 
zaměření umělci zaměřili na podrývání venkovní reklamy, tzv. adbusting.”127 Níže se 
zaměříme zejména na techniky, kterých umělecká kulturní sabotáž využívá ve svých akcích. 
Je esenciální tak učinit z důvodu pozdějšího výkladu této práce. 
 
3.6.2 Subkultura protispotřebního radikalismu 

V kultuře ovládané médii je každodenní spotřebitelské chování ovlivňováno 
rozsáhlými a drahými reklamními kampaněmi velkých korporátních společností. V odpovědi 
na takovou praxi na sebe mediální aktivisté berou úlohu kulturních sabotérů, aby se pokusili 
stav této dominantní kultury rozvrátit. Pro mnohé je culture jamming vysloveně určitý způsob 
života. Jeho stoupenci obecně odmítají pohled na občany jako na pouhé konzumenty a 
společnost jako pouhým místem směny statků.128 
                                                 
123 BORGHINI, VISCONTI, ANDERSON, SHERRY, 2010 
124 Řádnou, správnou, oficiální, skutečně komerční – pozn. autora  
125 BORGHINI, VISCONTI, ANDERSON, SHERRY, 2010 
126 V této souvislosti hovoříme i o tzv. guerilla artu. Podle: JAKŠ, FOLDYNOVÁ, JANÍČEK, 2008, str. 18 
127 PHILIPS, 2013, str. 136 
128 COX, 2001 
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I když je tedy culture jamming komplexní revoltou proti spotřební kultuře, a ne pouze boj 
proti reklamě samotné, záplava viditelné reklamy provokuje sabotéry zřejmě nejvýrazněji. Dá 
se i proto říct, že culture jamming je forma mediálního aktivismu založeného na potírání 
(obvykle venkovní) reklamy, která není ve vnímání aktivistů nic jiného, než nástroj 
propagandy, jež má sloužit k dosažení jejích soukromých zájmů.129 Právě symboly, loga a 
slogany jsou pro sabotéry převládající materiál, skrze který se manifestuje spotřební, 
kapitalistický diskurz a úkolem rebelů je tomuto kulturnímu vlivu čelit a aktivně podvracet 
jeho záměry. Hnutí vychází z myšlenky, že je současná globální kultura zhola postavená na 
uctívání kultu celebrit a marketingových brandů - spektáklů, jež prostupují celou kulturní 
produkcí. Cílem je tento systém řízeně napadat, v konečném důsledku svrhnout a „nastolit 
významný posun ve způsobu, jakým bude naše společnost ve 21. století žít.“130 Culture 
jamming je tedy poměrně radikální kontrakulturní hnutí. 
 
3.6.3 Détournement: techniky a podstata kulturní sabotáže 

Aby aktivisté konzumní kulturu poškozovali, různými způsoby sabotují její veřejné 
projevy. Sabotérská produkce zahrnuje celou škálu mediálních forem, přičemž všechny 
obecně pracují s tvořivou kulturní produkcí typu DIY131, tedy „udělej si sám”, která tvoří 
estetické jádro a podstatu culture jammingu. V praxi se může jednat o hudbu, samizdatové 
magazíny, pouliční umění, hacking, různé veřejné eventy či guerillové přepady nákupních 
center132 nebo oblíbené „únosy” a „osvobozování” billboardů. Tento partyzánský DIY přístup 
si aktivisté vypůjčují především od hnutí hippies 60. let a punkové scény let 70. let, kdy tyto 
subkultury produkovaly řadu „podomácku” vyrobených mediálních forem a sdělení, 
spojených s kulturními reakcemi proti tehdy probíhající válce ve Vietnamu.133 Stoupenci 
současného culture jammingu však čerpají např. i z graffiti či moderního umění nebo se 
dokonce i odkazují na hnutí beatníků a jiných avantgardních bohémských směrů, které ctí 
svobodu sebevyjádření jako způsob společenské a politické hnací síly.134 
 

                                                 
129 CHUNG, KIRBY, 2009 
130 CHUNG, KIRBY, 2009 
131 Akronym anglického „do it yourself” - pozn. autora 
132 Viz např. Reverend Billy and the Church of Stop Shopping – pozn. autora 
133 COX, 2001 
134 COX, 2001 
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Mnoho kulturních narušitelů však vidí sami sebe především jako pokračovatele 
situacionistů135 - evropské umělecko-politické anarchistické skupiny z 50. let, jejímž čelním 
protagonistou byl Guy Debord, neo-marxistický filozof, o jehož kritice spotřební kultury a 
kapitalismu jsme pojednávali v předchozím textu.136 
 
Situacionisté byli podle Lasna první, kdo aplikovali ideu anarchismu na moderní mediální 
kulturu.137 Situacionisté radikálně razili svobodu lidského ducha jakýmikoliv prostředky. 
Chtěli svrhnout tehdejší zkostnatělý byrokratismus, ideologii a hierarchické struktury, které 
podle hnutí bránily člověku v jeho svobodné vůli. Situacionismus nabádá ke znovunalezení 
citu pro schopnost řídit se přítomným okamžikem a spontaneitou každé jednotlivé situace a 
reflektivně se tak bránit Spektáklu, který „unesl” náš autentický život.138 Požaduje 
konstruování nevšedních atmosferických okamžiků a jejich transformaci v životní kvalitu 
vyššího řádu. Situacionismus je tedy antitezí Spektáklu.139 
 
Debord následně nabízí způsob, jak je možné se účinkům spektáklu vyhnout, když zavádí 
techniku zvanou détournement - koncept na základě „přesměrování” spektakulárních obrazů, 
prostředí a událostí s cílem rozvrátit jejich významy a tím je znehodnotit.140 Fenomén byl 
definován jako obraz, sdělení nebo artefakt vytržený ze svého původního kontextu a následně 
pozměněný do podoby, kdy dostává zpětně nový, obvykle „přesměrovaný” význam.141 Za 
pomoci techniky détournementu se kulturní sabotéři snaží přetáčet významy dobře známých 
mediálních konstruktů, kdy sílu a moc reklamních symbolů a hesel obracejí proti značkám 
samotným a tím obnažují jejich pravou podstatu či skrytou agendu.142 Jeho síla spočívá v 
náhlém dvojím významu výsledného poselství, jež vzniká na základě koexistence starého a 
nového smyslu.143 
 
Princip détournementu se stává velmi vhodným a efektivním nástrojem kulturní sabotáže, v 
jejímž kontextu se nejčastěji používá pod označením subvertising. Subvertising je pokus o 
využití ikonografie dané značky jako zbraně, která je paradoxně namířená zpět proti značce 
                                                 
135 LASN, 1999, str. 100 
136 Viz kapitolu 3.2.3 
137 LASN, 1999, str. 100 
138 LASN, 1999, str. 101 
139 DRONEY, 2010 
140 LASN, 1999, str. 103 
141 KLEINOVÁ, 2005, str. 286 
142 CHUNG, KIRBY, 2009 
143 BORGHINI, VISCONTI, ANDERSON, SHERRY, 2010 
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samotné. Můžeme jej popsat jako satirickou verzi existující reklamy, která ovšem paroduje 
její vzhled a rétoriku, a to proto, aby s původní reklamou splynula. „Kulturní sabotáž je 
zjevná parodie na něco důvěrně známého.”144 Původní parodovaný objekt se musí těšit značné 
známosti, musí být okamžitě rozeznatelný nebo mít velmi silnou, signifikantní ikonografii 
právě proto, aby mělo následné „podrytí” požadovaný účinek. 
 
Dalším důvodem pro využívání a „unášení” vizuální rétoriky známých komerčních symbolů 
je to, že podvratná parodie si těmito mimikry od svého objektu zájmu vypůjčuje také zdání 
legitimity a může se tak snadněji infiltrovat do veřejného prostoru, jelikož apriori nepůsobí 
nijak nesystémově.145 O to více pak může svým drasticky pozměněným sdělením diváka 
překvapit nebo u něj na základě šoku vyvolat stav kognitivní disonance, tedy ambivalentní 
stav mysli, kdy divák zažívá kognitivní rozpor mezi vlastním vnímáním světa a reálným 
stavem věcí.146 Subvertising je tedy jakési reklamní jiu-jitsu,147 kdy sabotér využívá velké síly 
marketéra a pouhým vyvrácením (détournementem) ji elegantně obrací proti svému původci. 
Navíc pro svou efektivitu adoptuje stejné marketingové techniky, čímž se celému reklamnímu 
diskurzu drze vysmívá. Parodie staví originál do pozice, ve které se rázem jeví jako zcela 
absurdní, když jej zbaví jeho faktoru „coolness”148. 
 

                                                 
144 WIGGINS, BOWERS, 2015 
145 KLEINOVÁ, 2005, str. 290 
146 DOLEČKOVÁ, 2016, str. 22 
147 KLEINOVÁ, 2005, str. 285 
148 Coolness – z anglického „cool“ – česky v tomto smyslu „skvělé“/ „husté“/ „senza“ – pozn. autora 



 

Obrázek 12 Adbusters 
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Subvertisement149 - satirická kulturní sabotáž v podobě falešné inzerce 
technikami, psychologií, rétorikou a ikonografií jako reklama komerční
usiluje o zneužití příjemcovy slabosti pro znám
tzv. memy151. Pro úspěšnou sabotáž je žádoucí, aby fundamentálně podvratná 
získala pro svůj účinek potřebnou pozornost, kterou pak otočí proti origi
prospěch. Tím máme samozřejmě na mysli kritiku kapitalisticky saturovaného prostředí a 
                                                 
149 Subvertisement - složenina anglických slov „subvert” (podvracet) a „advertisement” (reklama). V současné 
době nemá čeština doslovný ekvivalent anglického 
„podvratná reklama” - pozn. autora 
150 Útoky působí jako originály; jako jejich pravé předlohy
151 Viz kapitolu 4.4  
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Adbusters - „Absolute Impotence" - zdroj: http://www.adbusters.org/wp

content/uploads/2016/02/adbusters_absolut_impotence.jpg 

satirická kulturní sabotáž v podobě falešné inzerce - pracuje se stejnými 
technikami, psychologií, rétorikou a ikonografií jako reklama komerční
usiluje o zneužití příjemcovy slabosti pro známé žánrové symboly masové a popové kultury 

. Pro úspěšnou sabotáž je žádoucí, aby fundamentálně podvratná 
získala pro svůj účinek potřebnou pozornost, kterou pak otočí proti origi
prospěch. Tím máme samozřejmě na mysli kritiku kapitalisticky saturovaného prostředí a 

 
složenina anglických slov „subvert” (podvracet) a „advertisement” (reklama). V současné 

době nemá čeština doslovný ekvivalent anglického termínu, který by se nicméně dal volně přeložit jako 
 

jako jejich pravé předlohy – pozn. autora 
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pracuje se stejnými 
technikami, psychologií, rétorikou a ikonografií jako reklama komerční150 také proto, že 

symboly masové a popové kultury - 
. Pro úspěšnou sabotáž je žádoucí, aby fundamentálně podvratná „návnada” 

získala pro svůj účinek potřebnou pozornost, kterou pak otočí proti originálu ve svůj 
prospěch. Tím máme samozřejmě na mysli kritiku kapitalisticky saturovaného prostředí a 

složenina anglických slov „subvert” (podvracet) a „advertisement” (reklama). V současné 
termínu, který by se nicméně dal volně přeložit jako 



 

masové, mediální kultury. Subvertisement je tak ve výsledku reklamou na protireklamní 
smýšlení, neboli antireklama, kter
pozor!” Tato praxe se jeví jako nejúči
konzumeristických aktivistů. Divák je vzniklou 
sám sebe jako masového spotřebitele, je zmaten, fru
ho vyvádí ze stereotypního způsobu konzumace okolního prostředí a pomocí šoku jej přivádí 
zpět k úvahám o významech a sděleních v jeho prostředí. Tedy přesně to, o co usilovali 
situacionisté a o co obecně usiluje také
 

Obrázek 13 Adbusters 
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Vše výše řečené kompaktně shrnují Bradley Wiggins a Brad Bowers v
as genre: „Kulturní sabotáž je určitý remix, potažmo přetavení známých obrazů či vizuálů 
(jako je např. firemní logo) za použití příměsi kritické perspektivy, jež dává těmt
nový význam. Subvertising je příbuzný pojem, který pak označuje snahu o navození kognitivní 
disonance na základě vědomého podvracení reklamy, výsledně obohacené o politicky 
motivovanou kritiku či satiru, přičemž si však takový výsledek zachovává 
signifikantní prvky, díky kterým je i nadále rozpoznatelný.
 

                                                 
152 WIGGINS, BOWERS, 2015  
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masové, mediální kultury. Subvertisement je tak ve výsledku reklamou na protireklamní 
smýšlení, neboli antireklama, která může např. i otevřeně říkat: „Já jsem reklama, dej si 
pozor!” Tato praxe se jeví jako nejúčinnější prostředek sloužící kontrakulturním zájmům anti
konzumeristických aktivistů. Divák je vzniklou situací (antireklamou) „napálen
sám sebe jako masového spotřebitele, je zmaten, frustrován a konsternován. Moment reflexe 
ho vyvádí ze stereotypního způsobu konzumace okolního prostředí a pomocí šoku jej přivádí 
zpět k úvahám o významech a sděleních v jeho prostředí. Tedy přesně to, o co usilovali 
situacionisté a o co obecně usiluje také street art. 

 
Adbusters - „Bobe, chybí mi plíce" - zdroj: http://www.adbusters.org/wp
content/uploads/2016/01/adbusters_marlboro_missmylung.jpg 

 
e výše řečené kompaktně shrnují Bradley Wiggins a Brad Bowers v jejich článku 

Kulturní sabotáž je určitý remix, potažmo přetavení známých obrazů či vizuálů 
(jako je např. firemní logo) za použití příměsi kritické perspektivy, jež dává těmt
nový význam. Subvertising je příbuzný pojem, který pak označuje snahu o navození kognitivní 
disonance na základě vědomého podvracení reklamy, výsledně obohacené o politicky 
motivovanou kritiku či satiru, přičemž si však takový výsledek zachovává 
signifikantní prvky, díky kterým je i nadále rozpoznatelný.”152 
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zpět k úvahám o významech a sděleních v jeho prostředí. Tedy přesně to, o co usilovali 
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jejich článku Memes 
Kulturní sabotáž je určitý remix, potažmo přetavení známých obrazů či vizuálů 

(jako je např. firemní logo) za použití příměsi kritické perspektivy, jež dává těmto obrazům 
nový význam. Subvertising je příbuzný pojem, který pak označuje snahu o navození kognitivní 
disonance na základě vědomého podvracení reklamy, výsledně obohacené o politicky 
motivovanou kritiku či satiru, přičemž si však takový výsledek zachovává všechny své 
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3.6.4 Culture jamming – politická praxe 
Na tomto místě je vhodné ještě doplnit, že terčem sabotérů však mnohdy není čistě jen 

reklama nebo vyloženě spotřeba, tedy nejen ta. Často jde totiž o skutečné politicky 
motivované aktivisty, kteří se zabývají globálními, ekologickými nebo etickými problémy a 
otázkou udržitelnosti, šetrnosti spotřeby, jež označuje pojem alternativní hédonismus - přístup 
založený na umírněné, ekologické spotřebě a skromném způsobu života.153 Aktivisté svou 
činností rádi zvýrazňují ostrý kontrast mezi firemními vizuály a oficiálními stanovisky 
některých globálních korporací na straně jedné, a zároveň důsledky jejich obchodního jednání 
na straně druhé. Kulturní rebelové na toto téma poskytují komentář nebo vyzdvihují otázky 
povětšinou ohledně určitých sporných obchodních praktik.154 
 
Culture jamming upozorňuje např. na metody brainwashingu, který „spočívá v zamlčování 
informací, využívání falešných zpráv a najatých expertů, manipulací s výzkumy a poskytování 
neúplných informací o produktu“155 či tzv. greenwashing, což je využívání ekologicky 
laděných signálů a tematiky pro vytváření dojmu, že daná obchodní společnost ctí zásady 
zodpovědného podnikání. Mezi projevy greenwashingu patří např. záměrné využívání zelené 
barvy u produktů dané firmy nebo zavádějící akcentace pouze jednoho z mnoha aspektů 
CSR,156 které mají na životní prostředí pozitivní vliv.157 Subjekt tím nabývá u veřejnosti 
kredit zodpovědné firmy, i když zcela zamlčuje řadu dalších ekologických zásad, kterými se 
neřídí. Úkolem aktivistů-sabotérů je pak tuto korporátní demagogii odhalit a za pomocí 
sarkastických antireklam následně zdiskreditovat. 
 
 
 
 

  
                                                 
153 ZAHRÁDKA, 2014, str. 365-395 
154 CHUNG, KIRBY, 2009 
155 DOLEČKOVÁ, 2016, str. 19 
156 Akronym pro anglický termín „corporate social responsibility” - firemní společenskou zodpovědnost – pozn. 
autora 
157 DOLEČKOVÁ, 2016, str. 19 



 

4. KOMODIFIKACE STREET ARTU
„Subkultury mají obrovský potenciál rozvracet

je mainstream pohltí. Mainstream a opoziční kultura spolu svádějí neustálý boj: opoziční 
kultura rozvrací mainstream a mainstreamová kultura usiluje o to, subkulturu pojmout a 
začlenit.“158 
 

Obrázek 14 Z produkce umělce „D Face" 

 
4.1 Street art: oficiální umění

Street art a s ním spojené graffiti jsou nyní celosvětové 
specifická forma na pomezí umění a partyz
široce uznávaný směr, jenž tvoří významnou součást vizuální kultury soudobých metropolí. Z 
mnohými podceňovaného a zamítaného žánru se na 
záležitost.159 „V postmoderní době se rozdíly mezi vybranou a masovou kulturou zmenšují a 
jejich rysy se promíchávají.”160

proudem hlavním - mainstreamem.
                                                 
158 ZAHRÁDKA, 2014, str. 318 
159 VLADIMÍR 518, VESELÝ, 201
160 JENÍKOVÁ, 2015, str. 26  
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KOMODIFIKACE STREET ARTU 
Subkultury mají obrovský potenciál rozvracet zavedený řád, nicméně jim stále hrozí, že 

je mainstream pohltí. Mainstream a opoziční kultura spolu svádějí neustálý boj: opoziční 
kultura rozvrací mainstream a mainstreamová kultura usiluje o to, subkulturu pojmout a 

 
D Face" - zdroj: http://www.dface.co.uk/wp-content/uploads/2016/06/Oh

Cant-My-Boyfriend-Surf-webres.jpg 

Street art: oficiální umění 
Street art a s ním spojené graffiti jsou nyní celosvětové fenomény. Postupe

na pomezí umění a partyzánského způsobu sebevyjadřování
široce uznávaný směr, jenž tvoří významnou součást vizuální kultury soudobých metropolí. Z 
mnohými podceňovaného a zamítaného žánru se na začátku nového tisíciletí stala módní 

V postmoderní době se rozdíly mezi vybranou a masovou kulturou zmenšují a 
160 I street art, byť jako alternativní proud, byl nakonec pohlcen 

mainstreamem. 
 

2014, str. 38 

zavedený řád, nicméně jim stále hrozí, že 
je mainstream pohltí. Mainstream a opoziční kultura spolu svádějí neustálý boj: opoziční 
kultura rozvrací mainstream a mainstreamová kultura usiluje o to, subkulturu pojmout a 

 
content/uploads/2016/06/Oh-God-Why-

fenomény. Postupem času se tato 
ánského způsobu sebevyjadřování etablovala v 

široce uznávaný směr, jenž tvoří významnou součást vizuální kultury soudobých metropolí. Z 
začátku nového tisíciletí stala módní 

V postmoderní době se rozdíly mezi vybranou a masovou kulturou zmenšují a 
I street art, byť jako alternativní proud, byl nakonec pohlcen 
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Je to do velké míry způsobeno i faktem, že mnozí autoři street artu i graffiti jsou zároveň i 
absolventi uměleckých vysokých škol a osvojili si tedy i stejná teoretická východiska jako jiní 
profesionální či „klasičtí” umělci. Hranice mezi současným a pouličním uměním tedy 
prakticky neexistuje.161 Dřívější aura světového street artového hnutí jakožto nepovolené 
praxe navíc postupně ztrácí své ideologické priority. Umělecký směr nyní otevírá cestu 
perspektivám, které podněcují jeho možnou koexistenci souběžně s řadou institucionálních 
struktur jako je oficiální správa nebo trh.162  
 
4.1.1 Pouliční umění zpět do galerií 

„Je to oficiální. Street art je od nynějška mainstream”, píše britský Guardian v reakci 
na jednu z prvních velkých výstav věnované výhradně street artu, jež se uskutečnila v 
londýnské galerii Tate Modern v roce 2008.163 Galerie tehdy poskytla některým vybraným 
představitelům světového street artu dokonce celou plochu své fasády na břehu Temže, aby ji 
pokryli svými výtvory. Výstava odrazila celkový vzrůst popularity street artu, jehož obliba na 
přelomu tisíciletí u širší veřejnosti markantně vzrostla, a to mimo jiné taky díky internetu. „K 
intenzivnímu rozšíření street artu, a tudíž i k vzrůstu jeho popularity, došlo na přelomu 
nového tisíciletí. Rychlý vývoj moderní techniky a snadný přístup k internetu značně usnadnil 
dokumentaci street artových děl.“164 Zahrnutí graffiti a street artu do galerijního systému v 
Evropě a Spojených státech byl velmi důležitým faktorem pro jejich masovější rozšíření a pro 
získání statusu respektované umělecké tvorby.165 
 
V době, kdy street art vzbudil zájem světových galerií, upoutal také pozornost aukčních síní. 
Např. britský aukční dům Bonham, uspořádal v roce 2008 první aukci věnovanou čistě street 
artu. „Vyvolávací ceny Banksyho stencils se pohybovaly v rozmezí 40 000 až 60 000 liber, 
konečná cena jedné ze šablon se nakonec vyšplhala až na 228 000 liber. Téhož roku proběhla 
aukce také v aukční síni Sotheby’s, kde se vydražila tři Banksyho díla, jejichž výsledná cena 

                                                 
161 VLADIMÍR 518, VESELÝ, 2014, str. 38 
162 BORGHINI, VISCONTI, ANDERSON, SHERRY, 2010 
163 GAVIN, Theguardian.com, 8.4. 2010 
164 KOUBSKÁ, 2013, str. 28 
165 KOUBSKÁ, 2013, str. 31 
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převýšila hranici 2 600 000 dolarů a překonala tak prodejní čísla děl etablovaných 
umělců.“166 
 
V okamžiku, kdy je street art většinově oslavován jako oficiální umění, což ilustruje právě 
vysoká poptávka po něm (ať už sběratelská ze strany kupců či vystavovatelská z pozice 
galerií), můžeme tvrdit, že je street art umění populární, všeobecně respektované a tady 
mainstreamové - je součástí masové kultury. „Cokoliv nevšední, cokoliv narušující status quo 
a napadající tradiční modely chování, si nakonec hlavní proud adoptuje.”167 To je jednoduše 
platný jev, zkrátka kulturní axiom. 
 
Ovšem street art šel mainstreamu naproti. Stal se totiž součástí transformační vlny, která jako 
jeden z průvodních jevů postmoderní společnosti, postupně smazala rozdíly mezi tzv. nízkým 
a vysokým uměním. Street art bezpochyby navazuje na vlnu pop-artu, která v 50. a 60. letech 
v USA přenesla pod dadaistickým vlivem rozličné objekty „levné” kulturní kvality a masově-
spotřebního charakteru na umělecké plátno, čímž se, ač to nebyl vyložený záměr, stal uměním 
velmi přístupným pro široké vrstvy. Níže následuje popis pop-artu, jehož pochopení je 
důležité pro další výklad. 
 
4.2 Pop-art: předchůdce street artu 

Na začátku 60. let se v New Yorku zformovala nová umělecká scéna, jež dala vzniknout 
směru později zvanému jako pop-art. Ten výrazně popřel předešlé, až dogmatické umělecké 
konvence a navždy změnil vývoj světového umění včetně jeho funkce a interpretace. Američtí 
pop-artoví umělci byli ve své době značně radikální. Osobnosti jako James Rosenquist, Roy 
Lichtenstein či Andy Warhol „rebelovali proti světu zavedeného umění, jako elitářskému 
prostředí a intelektuálním kulturním aluzím.”168 
 
Na rozdíl od vysokého seriózního umění pop-art od svého konzumenta nežádal znalost 
daných reálií ani širšího kontextu, aby mu byl ihned srozumitelný. Náměty, které pop-art 
zobrazoval, byly širokým vrstvám bezprostředně známé a snadno uchopitelné. Jednalo se o 
předměty populární kultury, jež z jiného hlediska vystupuje jako kultura masová.169 „Slovní 
                                                 
166 KOUBSKÁ, 2013, str. 26 
167 KOUBSKÁ, 2013, str. 28 
168 INGRAMOVÁ, RAE, 2015, str. 24 
169 HONNEF, 2004, str. 20 



 

spojení pop-art bylo poprvé použito 
na trafikách, filmové plakáty na budovách kin, letáky. Význam slova se však posunul na 
populární ve smyslu masové, laciné, pomíjivé, mladé, vtipné, atraktivní, lechtivé nebo 
lákavé.”170 
 
Jak tvrdí i sám Andy Warhol: 
poznal každý, kdo kráčel po Broadwayi 
sprchové závěsy, ledničky, láhve Coly 
expresionisté snažili tak urputně ignorovat.
si paradoxně „přivlastnila populární, tedy „nízké umění” převzaté z masmédií, reklamy, 
komiksů i z fotografie a filmu”
 

Obrázek 15 Roy Lichtenstein - „M-

 
4.2.1 Warhol – dělník umění

Warholovy první pop-artové obrazy byly založeny na grafice soudobých reklam nebo 
komiksů, tedy věcech, jež byly tehdy považovány za vizuální odpad. Jeho práce se 
vyznačovala směsicí banality, líbivosti a patosu.
konzervu polévky Campbell´s. Tím také definoval své hlavní téma coby výtvarníka
                                                 
170 JENÍKOVÁ, 2015, str. 26 
171 INGRAMOVÁ, RAE, 2015, str. 24
172 PHILIPS, 2013, str. 90 
173 PHILIPS, 2013, str. 90  
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art bylo poprvé použito Lawrencem Allowayem v roce 1954 a znamenalo reklamu 
na trafikách, filmové plakáty na budovách kin, letáky. Význam slova se však posunul na 
populární ve smyslu masové, laciné, pomíjivé, mladé, vtipné, atraktivní, lechtivé nebo 

Jak tvrdí i sám Andy Warhol: „Pop-artoví výtvarníci dělali obrazy, které ve zlomku vteřiny 
poznal každý, kdo kráčel po Broadwayi - komiksy, piknikové stoly, pánské kalhoty, celebrity, 
sprchové závěsy, ledničky, láhve Coly - všechny skvělé moderní věci, kte
expresionisté snažili tak urputně ignorovat.”171 Byla to zcela nová forma krásného umění, jež 

přivlastnila populární, tedy „nízké umění” převzaté z masmédií, reklamy, 
”172 - produktů procesu industrializace západní společnosti.

 
-maybe…“ - zdroj: http://www.designmagazin.cz/foto/2013/08/vystava

lichtenstein-14.jpg 

dělník umění 
artové obrazy byly založeny na grafice soudobých reklam nebo 

tedy věcech, jež byly tehdy považovány za vizuální odpad. Jeho práce se 
vyznačovala směsicí banality, líbivosti a patosu.173 V roce 1962 pak velmi realisticky ztvárnil 

Campbell´s. Tím také definoval své hlavní téma coby výtvarníka
 

INGRAMOVÁ, RAE, 2015, str. 24 

Lawrencem Allowayem v roce 1954 a znamenalo reklamu 
na trafikách, filmové plakáty na budovách kin, letáky. Význam slova se však posunul na 
populární ve smyslu masové, laciné, pomíjivé, mladé, vtipné, atraktivní, lechtivé nebo 

artoví výtvarníci dělali obrazy, které ve zlomku vteřiny 
komiksy, piknikové stoly, pánské kalhoty, celebrity, 
všechny skvělé moderní věci, které se abstraktní 

Byla to zcela nová forma krásného umění, jež 
přivlastnila populární, tedy „nízké umění” převzaté z masmédií, reklamy, 

produktů procesu industrializace západní společnosti. 

 
http://www.designmagazin.cz/foto/2013/08/vystava-pariz-roy-

artové obrazy byly založeny na grafice soudobých reklam nebo 
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velmi realisticky ztvárnil 
Campbell´s. Tím také definoval své hlavní téma coby výtvarníka - 
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americké obchodní značky. Svá díla pak ve velkých počtech kopíroval přes sítotisk, přičemž 
sám do této „výroby” zasahoval pouze minimálně. Tento přístup pobouřil mnohé kritiky. T 
i Warholovi vyčítali, že pouze kopíruje etikety. V komerčním umění a jeho reprodukci však 
spatřoval Warhol skutečnou sílu a opravdovost. Obdivoval tvar polévkové konzervy, její 
paletu barev, její design - její krásu.174  
 
Pop-art svou myšlenkou upozorňoval na změny v kulturní sféře, kdy se umění nezvratně stalo 
součástí komerce a ta zase součástí umění. Reprodukce komiksů, laciných reklam či 
novinových titulků poukazuje na unifikovanost masové kultury a mechanickou výrobu, jejíž 
součástí se stala i kultura. „Warholův pop-art otevřel dveře a od té doby nejenže je populární 
kultura tématem umění, nýbrž umění samo se naopak stalo nedílnou součástí populární 
kultury. Svou chytrou a poněkud podvratnou činností ukončil fikci, podle níž je nekomerční 
přístup nepochybným znamením mimořádného umění.”175 
 
4.2.2 Warhol – módní portrétista 

Warhol se poté zaměřil také na portréty; přesněji na portréty známých osobností a 
celebrit. Dokonce byl i spoluzakladatelem magazínu Interview - jednoho z prvních bulvárních 
časopisů věnovanému celebritám a jejich módním portrétům. Na všem přirozeně i dobře 
vydělával.176 
  
Pozoruhodný je např. i Warholův portrét čínského komunistického vůdce Mao Ce-Tunga. 
Jedná se o kognitivně napínavý, rozporuplný obraz. Warhol u něj zbavil Maa jeho autoritářské 
přísnosti, což je na díle zřejmě nejvíce znepokojující prvek. Přítomné barvy i čmáranice 
kolem předsedovy hlavy zde vytvářejí dojem téměř luxusního módního projektu. Je proto 
zarážející, že je to právě kontroverzní předseda Čínské komunistické strany, který se rázem 
stává popovou ikonou západní kapitalistické společnosti. Jako kdyby se zde Warhol dopouštěl 
jisté kulturní sabotáže. Máme tak před sebou vlastně spíše oslavu nebo naopak diskreditaci 
Maovy autority? Vtírá se zde pocit, že jaksi bizardně dokonce obojí. 
 
Vidíme nicméně, že pop-art si v tomto případě opět vypůjčuje důvěrně známé, všední 
předlohy (státnickou fotografii Maa Warhol okopíroval z Rudé knížky - stěžejního 
                                                 
174 INGRAMOVÁ, RAE, 2015, str. 24 
175 HONNEF, 2004, str. 26-27 
176 INGRAMOVÁ, RAE, 2015, str. 61-64 



 

propagandistického nástroje čínských komunistů z období tzv. Kulturní revoluce) a staví je do 
nové pozice; uměleckého objektu a 

http://www.actitudfem.com/media/files/images/2013/02/andy_warhol_19281987_mao_1972_serigraphie_en
  
4.2.3 Pop art – bestseller

Jak vidíme, pop-art se významně zasadil o celkovou liberalizaci umění a do velké míry 
smazal dosavadní hranici mezi vysokým a nízkým uměním, ale má kromě toho kulturně ještě 
i jiný význam. I když ironizuje reklamní svět, svým způsobem 
tím, že kopíruje její stylistiku. Na Campbellovu rajčatovou polévku snad v praxi neexistuje 
žádná lepší reklama, než je právě Warholův obraz. To stejné platí i o propagandistické fotce 
předsedy Maa nebo o známém portrétu
 
Roy Lichtenstein i Andy Warhol se navíc 
pohybovali v komerční sféře
obchodník.179 Pop-art tedy s prodejností nikdy neměl problém. Pop
                                                 
177 INGRAMOVÁ, RAE, 2015, str. 67
178 HONNEF, 2004, str. 21 
179 INGRAMOVÁ, RAE, 2015, str. 61  
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propagandistického nástroje čínských komunistů z období tzv. Kulturní revoluce) a staví je do 
é pozice; uměleckého objektu a především také komodity.177 

 

Obrázek 16 Andy Warhol, "Mao" - zdroj: http://www.actitudfem.com/media/files/images/2013/02/andy_warhol_19281987_mao_1972_serigraphie_en
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- a nezpůsobil nic jiného, než že z reklamy učinil nakonec umění. A to i přesto, že reklamu 
parodoval, podobně jako tomu činí culture jamming. Tato ironická parodizace komerčních 
objektů má však sama obrovský prodejní potenciál. 
   
Ten je stimulován i tím, že pop-art využívá síly a atraktivity kýče jako něčeho, pro co má 
divák slabost. Podle názoru autora jeho úspěch spočívá právě v tom, že představuje produkty 
masové kultury, které jsou apriori mainstreamové, prvoplánově líbivé a snadno 
konzumovatelné. Pop-art je tedy nejvlastnějším zosobněním celé spotřební kultury a 
kapitalismu jako takového. V jádru není ničím jiným než mainstreamem. Skrze hořko sladký 
mix adorování průmyslu populární kultury ve stylu „toto je to, co jsme” a satirického 
úšklebku na účet těch, co si nalhávali, že to tak není. 
 
4.3 Pouliční umění jako nový pop-art 

Souhru mezi uměním a komerční sférou můžeme v současné době pozorovat právě u 
street artu. Kreativita pouličních umělců je stále více stimulována inovativními výstupy 
marketingu, přičemž street art vykazuje narůstající tendence k prodejnosti svých děl, což 
posiluje jeho vazby na reklamní odvětví.  Komodifikace street artu je tedy živé a aktuální 
téma.180  
 
V otázce, co učinilo ze street artu populární módní umělecký styl a proč je na něm možné 
úspěšně vydělávat, hrají hlavní úlohu některé jeho výrazné rysy: Street art na pop art v 
mnohém navazuje: stejným způsobem přebírá náměty, formy a inspiraci ze sféry populární 
kultury. Navíc je možné se na street art dívat samostatně také jako na reklamu.181 Ta inzeruje 
v konkrétních případech vždy daného umělce. Protikapitalistický rozměr pouličních děl a 
jejich kontrakulturní charakter se navíc jeví jako silně prodejné artikly. Následující část práce 
popisuje důvody, které svádějí street art a marketing dohromady na jedno hřiště a také 
charakter takové koexistence.   
4.3.1 Estetický stav současného street artu 

Současné graffiti, tagy, techniky stencils, stickers, posters a další formy street artu jsou 
navrhovány tak, aby dosahovaly vyšší estetické úrovně, včetně silnější divácké odezvy. Snaha 
                                                 
180 BORGHINI, VISCONTI, ANDERSON, SHERRY, 2010 
181 BORGHINI, VISCONTI, ANDERSON, SHERRY, 2010 
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o větší estetickou kvalitu podněcuje umělce v tomto ohledu k vývoji a zlepšování designu 
jejich děl, což by se dalo chápat také jako určitá paralela k reklamní praxi, a to především v 
důrazu na vizuální líbivost a příjemný estetický dopad na recipienta.   
 
Postavičky, předměty, formy, styly a tvary často street art přebírá z kreslených komiksů nebo 
animovaných seriálů182 a obecně má tendenci do své grafiky a designu zahrnovat symboly a 
produkty populární kultury. Např. přední představitel českého pop-artu Pasta Oner, který 
ovšem začínal jako graffiti writer a street artista, vysvětluje postupnou implementaci prvků 
populární kultury do svého díla následovně: „Používám je, protože jsou to pro mě snadno 
rozpoznatelné nosiče informací. Síla pop artu je v jeho snadné interpretaci, není to umění pro 
umění, ale plní svou základní funkci a dokáže zaujmout širší spektrum lidí.”183 
 
Základním východiskem je pro Pastu tedy zjednodušit proces, jak si rychle získat divákovu 
pozornost, aby tak měl posléze možnost komunikovat třeba i jakékoliv hlubší sdělení. Hodně 
např. používá důvěrně známé cartoon postavičky jako Mickey Mouse či Bugs Bunny a pestré, 
výrazné, ostré barvy. Tematika jeho děl se točí kolem konzumní kultury a její ironie: „Pasta 
Oner je „značka, kterou dobře rozpoznáte, protože je individuální, zajímavá a provokuje", 
říká teoretik umění Patrik Šimon, který na Pastovi oceňuje originální a nezaměnitelný 
malířský rukopis. "Proměňuje svět kolem sebe v optimistický a humorný komiks, za nímž se 
však mnohdy skrývá silné sdělení vypovídající o našich pochybnostech, zda právě tento svět, 
ve kterém žijeme, je opravdu tak krásný a barevný, jak se jeví na jeho obrazech," dodává 
Šimon.”184 “Pasta ve svém díle promítá svoji obsesi ideologické a konzumní propagandy, 
typické prvky signmakingu se stávají nosičem a záznamem útržků autorových myšlenek.”185 
 
Vidíme tedy, že i když street art nabízí kritickou perspektivu a podvrací existující hegemonii 
trhu a spotřebního společenského vzoru, vizuální kód, který k tomu používá, může být 
nicméně humorný a zábavný.186 
 

                                                 
182 BORGHINI, VISCONTI, ANDERSON, SHERRY, 2010 
183 WAGNER, Česká pozice, 7.1. 2014 
184 JANSOVÁ, Magazin.aktualne.cz, 11.1. 2015 
185 ČERMÁKOVÁ, 2010 
186 BORGHINI, VISCONTI, ANDERSON, SHERRY, 2010 



 

Obrázek 17 Pasta Oner v Praze - 

Obrázek http://1gr.cz/fotky/lidovky/15/073/lnnesd/KAS5ccff2_Pasta.jpg
 
Inkorporace okamžitě rozpoznatelných ikon pro stimulaci 
zajištění jeho snazší distribuce, má dokonce reálný teoretický základ. Myšlenka spočívá v 
identifikaci určitých kulturních jednotek, které vykazují silný psychologický potenciál k 
upoutání lidské mysli a následné samovolné r
přece jen poměrně agresivní sebestředná forma umění, strategie využívající tzv. 
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 zdroj: https://inspirace.bonami.cz/wp-content/uploads/2014/05/dejvice_01_1.jpg

 
Obrázek 18 Pasta Oner ve stanici "Anděl" v Praze - zdroj: http://1gr.cz/fotky/lidovky/15/073/lnnesd/KAS5ccff2_Pasta.jpg 

Inkorporace okamžitě rozpoznatelných ikon pro stimulaci vyšší poptávky po daném díle či 
ší distribuce, má dokonce reálný teoretický základ. Myšlenka spočívá v 

identifikaci určitých kulturních jednotek, které vykazují silný psychologický potenciál k 
upoutání lidské mysli a následné samovolné replikaci. Jelikož je street art v jistém smyslu 
přece jen poměrně agresivní sebestředná forma umění, strategie využívající tzv. 
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být pro umělce účinným způsobem, jak zaujmout pozornost masového publika. Teorii memů 
se věnuje následující pasáž. 
 
4.4 Teorie Memů 

Pojem meme byl poprvé představen v publikaci The Selfish Gene britského evolučního 
biologa Richarda Dawkinse. Ten popisuje meme jako „jednotku kulturního přenosu či 
jednotku imitace.”187 Stejně jako je v biologii gen jednotkou informace, pomocí které se 
přenáší DNA daného organismu, meme je základním nositelem kultury či idejí. Dawkins zde 
nabízí přirovnání ke genu: „Stejně jako se geny propagují přenosem z organismu na 
organismus na základě vajíček a spermií, memy se propagují přenosem z mozku do mozku, a 
to procesem, jenž můžeme nazvat imitací.”188 
 
Memy by však měly být podle Dawkinse považovány za živoucí struktury ne pouze obrazně, 
nýbrž i technicky. Meme vnímá jako parazita schopného napadnout lidskou mysl a využívat 
mozku jako přenašeče své propagace stejně jako by to byl virus využívající organického 
mechanismu jako svého hostitele. K tomu, aby meme přežil, časem mutuje a mění svou 
podobu, aby tak zajistil své přežití, a smyslem jeho existence je fakt, že se dokáže sám 
replikovat. Silné kulturní memy (jako je například idea Boha) poté vykazují „silný 
psychologický apel” a jsou úspěšnější než jiné díky jejich přirozené selekci v „tůni memů” - 
tedy bodu, ze kterého tyto memy vyvstávají.189 
 
Memy se takto v podobě myšlenek, idejí, názorů a vůbec jakýchkoliv produktů lidské kultury 
šíří společností jako virus. Jsou to „nakažlivé vzorce kulturních informací, jež okamžitě 
vytvářejí či  formují myšlenkové nastavení a signifikantní chování a působení sociálních 
skupin.”190 Mají v povaze se rychle objevit, nato se ihned ztratit, zmutovat a znovu se 
objevovat, nebo si vytvářet imunitu. Objevují se ve chvílích, kdy se otřásají dominantní 
společenské struktury či ideologie, nebo mají naopak normativní povahu.  
 

                                                 
187 DAWKINS, 2006, str. 192 
188 DAWKINS, 2006, str. 192 
189 DAWKINS, 2006, str. 192 - 201 
190 HRISTOVA, 2014 
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4.4.1 Meme jako žánrový remix 
V současné době se však o memech hovoří v souvislostech stojících spíše mimo 

akademické kruhy; konkrétně v souvislosti s kulturou a jejími institucionálními „obory” - tzv. 
žánry. Prostřednictvím internetu a jeho sociálních sítí se memy šíří nepřetržitě, v každém 
okamžiku každého dne. Většina uživatelů Facebooku se s memy setkává nebo je dokonce 
distribuuje na denní bázi.191 
 
Memy by se daly označit za určitý kulturní žánr, charakterově silně populární a masový. „Na 
rozdíl od tradiční koncepce žánrů jako forem, jež opakovaně vykazují určité znaky, žánry 
mohou být novodobě chápány také jako činnosti, které řídí a mění dynamiku lidské kultury. V 
tomto smyslu není meme (na který je pohlíženo jako na žánr) pouhým vzorem, podle něhož 
lidé komunikují, nýbrž celým systémem společenských motivátorů a kulturní aktivity, jenž je 
jednak samotným výsledkem komunikace, ale i jejím podnětem. Žánry jsou kulturními 
institucemi, jež jsou produkovány, reprodukovány a transformovány skrze komunikaci a jsou 
tudíž jádrem pro chápání naší kultury.”192 
 
Jedním z hlavních aspektů žánrové teorie je to, že jednotlivé žánry vlastně zavádějí určité 
konvence a vzorce, jež jsou pro diváka poměrně snadno rozpoznatelné a ten se tak těší z toho, 
že může sledovat kombinaci rozpoznatelných žánrových prvků a případně zároveň s tím i 
různé variace výše zmiňovaných konvencí. Tak vznikají remaky nebo žánrové parodie. 
Takové dílo pak funguje na dvou rovinách - jednak používá kódy jednoho žánru a pracuje s 
divákovou znalostí příslušných konvencí a postupů, jednak zároveň pomocí parodie vytváří 
na takovém základě nové kulturní významy. Častokrát parodie vzdává dílům a konvencím, na 
které odkazuje, de-facto svou poctu. Výsledný efekt je však závislý na znalostech diváka a na 
tom, jak moc pozná rozdíly mezi parodií a předlohou.193 
 
Internetové memy jsou kulturním žánrem samy o sobě. Šíří se prostřednictvím internetu a 
můžou mít mnohé podoby. Často se např. jedná o obrázek, vytržený z jeho původního 
kontextu, překrytý textem, jenž mu dává zcela nový význam a vytváří tak z originálu parodii. 
Známý autoportrét francouzského malíře Josepha Ducreuxho tento fenomén dobře ilustruje: 
„Ducreuxův obrázek překrytý textem ztělesňuje komplexnost vzniku, vývoje a transformace 
                                                 
191 WIGGINS, BOWERS, 2015 
192 WIGGINS, BOWERS, 2015 
193 STURKEN, CARTWRIGHT, 2009, str. 334 - 335 



 

memů: Základním prvkem pro vývoj memu je jeho posun, kdy se z jedno
samostatného artefaktu stává plnohodnotná součást určitého žánru; žánru s vlastním 
souborem pravidel a konvencí, jehož produkce je výsledkem postmoderní
role tzv. prozumerů194.”195 
 

Obrázek 19 Joseph Ducreux, „Autoportrét“ 
 

Obrázek 20 Žánrový mix 
                                                 
194 Viz kapitolu 5 
195 WIGGINS, BOWERS, 2015  
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memů: Základním prvkem pro vývoj memu je jeho posun, kdy se z jedno
samostatného artefaktu stává plnohodnotná součást určitého žánru; žánru s vlastním 
souborem pravidel a konvencí, jehož produkce je výsledkem postmoderní

  
Joseph Ducreux, „Autoportrét“ - zdroj: https://imgflip.com/s/meme/Joseph

  
Žánrový mix - meme "If You´re Single, I´m Humbucker" - zdroj: vlastní výroba

 

memů: Základním prvkem pro vývoj memu je jeho posun, kdy se z jednoduchého, 
samostatného artefaktu stává plnohodnotná součást určitého žánru; žánru s vlastním 
souborem pravidel a konvencí, jehož produkce je výsledkem postmoderní koncepce ohledně 

https://imgflip.com/s/meme/Joseph-Ducreux.jpg 

vlastní výroba 
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4.4.2 Intertext – nástroj významové hry 
Nový text aplikovaný na kontextově zcela cizí objekt můžeme označit jako intertext. 

Je to „termín svým původem převzatý z literární vědy a odkazuje na komplexní vzájemné 
propojení různých textů v rámci odlišných literárních děl. Základním kamenem pro techniku 
intertextu je však předpoklad, že divák (čtenář) zná původní text, na který je takto přeneseně v 
jiném díle poukazováno, přičemž intertext nabývá na tomto základě nových významů.”196 
 
Autorky publikace Studia vizuální kultury Sturkenová a Cartwrightová pak poukazují na 
možné využití techniky intertextu při reklamní komunikaci: „Soudobá intertextualita operuje 
na komplexnější úrovni a oslovuje mediálně a vizuálně zkušené diváky, kteří znají obrazové 
konvence a žánry. Oslovuje diváky jako inteligentní jedince a jako pozorovatele, kteří toho již 
hodně viděli a kteří jsou zvyklí se pohybovat v kultuře obrazů.”197 
 
Technika intertextu dovoluje tvůrcům např. využívat známé reklamní symboly a kódy a 
následně je proplétat svou vlastní podvratnou ideologií a nitkami disentu. Tento výsledný 
hravý mix je pak přitažlivý svou kreativitou a těší se u svého publika značné popularitě.198 
 
4.4.3 Shrnutí teorie memů 

Memy do velké míry ovlivňují i odrážejí dynamiku a procesy utváření lidské kultury. 
Jsou to určité viry, které fungují v rámci patřičných kulturních diskurzů - žánrů. Mohou se 
šířit např. uvnitř nějaké subkultury, ale i v obecné, celospolečenské rovině. V pojetí 
kulturálních studií a moderním slova smyslu se dají memy chápat také jako parodie nebo 
variace známých symbolů a typických znaků populárních žánrů, které pracují s divákovou 
znalostí konvenčních kulturních postupů a jejich následným mixem pro vytváření nových, 
originálních a kreativních významů a sdělení v záplavě standardizovaných kulturních 
produktů. 
 

                                                 
196 STURKEN, CARTWRIGHT, 2009, str. 325 
197 STURKEN, CARTWRIGHT, 2009, str. 326 
198 BORGHINI, VISCONTI, ANDERSON, SHERRY, 2010 



 

Obrázek https://static1.squarespace.com/static/525c3d2fe4b0717e465a4492/53bacaa4e4b0a877d7273eac/53bacb2ae4b03902e968e8a4

4.5 Reklamní rozměr street artu
Street artisté se snaží být nekonvenční, vystupovat z řady, revoltovat a

vše si od umělcova publika žádá velkou pozornost. Street art musí být výrazně vidět, musí se 
pokoušet na sebe strhnout vyčerpaný nebo roztěkaný pohled diváka, aby jej přivedl zpátky k 
životu, aby jej svou sémiotikou stimuloval a aby pro se
reklamního průmyslu.199 V předchozích kapitolách jsme uváděli, z jakého důvodu si street art 
osvojuje prvky kýče a populární kultury, známých ikon nebo proč může adoptovat či sám 
vytvářet tzv. memy – nakažlivě
kapitole o culture jammingu: je to především z důvodu, aby pouliční umění, potažmo 
antireklama navozovaly vůči svému okolí zdání legitimity nebo aby na základě parodování 
snadno prodejné ikonografie mohly snadně
protikulturní ideologii. 
 

                                                 
199 Viz kapitolu 3.3  
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Obrázek 21 „Stormtrooper x Che" meme - zdroj: https://static1.squarespace.com/static/525c3d2fe4b0717e465a4492/53bacaa4e4b0a877d7273eac/53bacb2ae4b03902e968e8a4
/1404750637923/fulldoor.jpg?format=1000w 
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vše si od umělcova publika žádá velkou pozornost. Street art musí být výrazně vidět, musí se 
pokoušet na sebe strhnout vyčerpaný nebo roztěkaný pohled diváka, aby jej přivedl zpátky k 
životu, aby jej svou sémiotikou stimuloval a aby pro sebe ukořistil veřejný prostor z rukou 

V předchozích kapitolách jsme uváděli, z jakého důvodu si street art 
osvojuje prvky kýče a populární kultury, známých ikon nebo proč může adoptovat či sám 

nakažlivě nekonvenční hravé obrázky. Odpověď byla naznačena již v 
kapitole o culture jammingu: je to především z důvodu, aby pouliční umění, potažmo 
antireklama navozovaly vůči svému okolí zdání legitimity nebo aby na základě parodování 
snadno prodejné ikonografie mohly snadněji dosáhnout svých cílů 

 

 
https://static1.squarespace.com/static/525c3d2fe4b0717e465a4492/53bacaa4e4b0a877d7273eac/53bacb2ae4b03902e968e8a4

Street artisté se snaží být nekonvenční, vystupovat z řady, revoltovat a provokovat - to 
vše si od umělcova publika žádá velkou pozornost. Street art musí být výrazně vidět, musí se 
pokoušet na sebe strhnout vyčerpaný nebo roztěkaný pohled diváka, aby jej přivedl zpátky k 

be ukořistil veřejný prostor z rukou 
V předchozích kapitolách jsme uváděli, z jakého důvodu si street art 

osvojuje prvky kýče a populární kultury, známých ikon nebo proč může adoptovat či sám 
hravé obrázky. Odpověď byla naznačena již v 

kapitole o culture jammingu: je to především z důvodu, aby pouliční umění, potažmo 
antireklama navozovaly vůči svému okolí zdání legitimity nebo aby na základě parodování 

ji dosáhnout svých cílů - tedy šířit svou 
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Ovšem antireklama je stále reklama, jen s tím rozdílem, že propaguje neparadigmatické 
(alternativní) myšlenky. Kulturní sabotáž vyžaduje od svých praktiků bezpochyby slušné 
marketingové schopnosti - ti musejí umět využívat symboly, loga, znát reklamní techniky, její 
dynamiku a rétoriku, a to jak obrazovou, tak i textovou. 
 
Naomi Kleinová na tomto místě podotýká: „Reklamní sabotéry svět marketingu láká jako 
světlo můru. Snad nikde není cit kulturního sabotéra pro reklamu využíván s větším efektem 
nežli při propagaci samotné parodie. Zářivý lesk jejich děl je důsledek toho, že stále pociťují 
určitý - byť hluboce rozporný - vztah k mediální podívané a k mechanismu přesvědčování.”200  
 
„Domnívám se, že spousta lidí, kteří se o deformace reklamy nebo třeba o její studium 
skutečně zajímají, se kdysi chtěla stát jejími tvůrci,“ prohlašuje Carrie McLarenová, 
vydavatelka newyorského časopisu Stay Free!201 
 
Takové tvrzení není daleko od pravdy, jelikož pouliční umělci do svých kampaní skutečně 
implementují stejné atributy, jaké využívá i persvazivní reklamní komunikace. „Street art má 
stejné vizuální a kognitivní účinky jako komerční reklama a obsahuje mnohé z její dynamiky. 
Pouliční umění se dá považovat za reklamu, jež propaguje daného umělce stejně jako jeho 
ideologii.“202 Street art je tedy sám o sobě invazivní formou propagační kampaně umělcovy 
alternativní identity a v tomto sdílí stejnou vnitřní motivaci s klasickou komerční inzercí. 
 
4.5.1 Street art jako branding 

Když jsme se na počátku práce pokusili vystihnout charakteristiku subkultury graffiti, 
bylo naznačeno, že podstatou graffiti je egocentrismus. Úkolem writerů je zaplavit (zbombit) 
město svými podpisy - tagy. Je to agresivní, soutěživá praxe, ve které jde jedinci nebo skupině 
na dané graffiti scéně především o budování respektu. Graffiti je zkrátka o ovládnutí určitého 
teritoria, které si writeři svými značkami přisvojují.203 
 

                                                 
200 KLEINOVÁ, 2005, str. 298-299 
201 KLEINOVÁ, 2005, str. 298 
202 BORGHINI, VISCONTI, ANDERSON, SHERRY, 2010 
203 Viz kapitolu 1.3 + 2.2 



 
67 

 

I street artistům jde však kromě jejich kontrakulturní praxe nakonec také především o 
proslavení vlastní osoby a díla. Své vlastní heroizace dosahují nicméně mnohem 
sofistikovaněji. Jako šikovní marketéři umění a experti na kreativní mediální techniky pro 
využívání města jako sebeprezentační plochy si svými strhujícími situacionistickými 
kampaněmi204 vytvářejí velmi inovativní, dynamické a naléhavé značky, které jsou pro 
snadno zasažitelného recipienta (street art kontrastuje s reklamou) navíc hodnotově a 
významově zajímavé, jelikož nepodléhají systémovým konvencím.    
 
Kreativní umělecký charakter street artu jako jeho základní funkční imperativ je tak pro 
umělce velkým zdrojem originální komunikace, která rafinovaně přitahuje pozornost a je 
schopna masově předávat poutavá sdělení. Umělci pak recepci svých produktů stimulují na 
základě vytvoření signifikantní ikonografie nebo estetického konceptu, které jsou schopny 
diváka instantně ohromit a okamžitě mu komunikovat celý svůj význam a hodnotu. Osobní 
značka a branding díla nebo kampaně je pro street artisty alfou i omegou, jak technicky využít 
své umění k propagaci a prosazování vlastních zájmů.205 
 
Jedním ze způsobů, jak si umělci budují své eponymní brandy je i technika replikace převzatá 
z pop-artu: žádoucí je vytvoření unikátní a zapamatovatelné osobní šablony (značky) a její 
masové množení.206 Stejně jako v marketingové komunikaci, je cílem street artové kampaně 
především stvořit něco vyzývavého, nápaditého a kontrastního vůči dalším konkurenčním 
brandům v městské krajině, ať už komerčním či kvazi komerčním (uměleckým). „Každý 
umělec v podstatě buduje svoji identitu, ať už se jedná o výtvarníka vystavujícího v galerii, 
anebo člověka, který se zabývá graffiti. David Ogilvy tvrdí, že osobitost výrobku je kombinací 
mnoha prvků: jeho jména, obalu, ceny, stylu jeho reklamy a především charakteru výrobku 
samého.”207 
 
Přeměnou pouliční kampaně ve značku s vlastním jménem se ovšem street art poté sám 
definitivně mění v inzerci - v objekt své vyzývavé rebelie. Street art je subkultura, která se 
stavěla do nepřátelské pozice vůči obrazově zprostředkovanému kapitalismu, přičemž 
usilovala o hodnotové vyprázdnění těchto konzumuchtivých obrazů. Zároveň však pro 
                                                 
204 Umělci koncipují svá díla tak, aby vytrhli divákovy smysly z otupělosti a navrátili jeho způsobu percepce cit 
pro vnímaní okolního prostředí - viz. Kapitolu 3.3   
205 DRONEY, 2010 
206 BORGHINI, VISCONTI, ANDERSON, SHERRY, 2010 
207 DOLEČKOVÁ, 2016, str. 18 
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dosažení svých cílů sama hovoří stejným vizuálním jazykem jako reklamní obrazy opozičního 
kapitalismu.208 
 
4.5.2 Zpronevěření myšlenky street artu? 

Pouliční umění tedy stejně jako pop-art smazává hranici mezi uměním a reklamou. 
Pop-art byl nekonvenční (undergroundový) hlavně tím, že imitací reklamy zobrazoval 
konvenční objekty, což mělo nakonec obrovský komerční potenciál. Naproti tomu ale street 
art získává svůj prodejný potenciál tak, že inzeruje naopak nekonvenční objekty, a to ne 
imitací, nýbrž parodií reklamy - antireklamou. Pouliční umění funguje vlastně na stejné bázi 
jako reklamní pop-art, ale s tím, že inzeruje naruby otočený produkt. Dobře zkonzumovat se 
dá de-facto obojí, ale pop-art na rozdíl od street artu nikdy netvrdil, že by měl sloužit 
revolucionářským záměrům a podvracet spotřební průmysl. Mnoho pouličních umělců takto 
vlastně tvrdí něco jiného, než čeho se v praxi dopouští, za což si od svých méně 
„značkových“ kolegů v rámci subkultury častokrát vysluhují ostrou kritiku. Protiargument ze 
strany konceptuálních209 street artistů je povětšinou tvrzení, že forma kampaně rozšiřuje jejich 
dílo o nový rozměr.210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
208 DRONEY, 2010 
209 Těch, kteří dávají svému dílu podobu „obrandované“ kampaně – pozn. autora 
210 DRONEY, 2010 
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5. STREET ART SOUČÁSTÍ MASOVÉ KULTURY A 
MARKETINGU 

5.1 Marketing 3.0 
Street art si postupně získává stále větší legitimitu a jeho kulturní role i nadále narůstá. 

 Jeho současná podoba je asociována s rozličnými kulturními trendy v módě, hudbě, sportu, 
filmu, videohrách nebo reklamě. Reklama vůbec obecně odráží populární kulturu, se kterou 
street art postupem času splynul.211 „To, že byl street art integrován do masové kultury, 
ostatně dokazuje i zájem korporací a firem, které street art využívají jako příhodný prostředek 
pro svou vlastní propagaci a reklamu.“212 Nebylo by tedy zcela korektní popisovat street art 
jako subkulturu čistě opoziční vůči mainstreamu nebo konkrétně marketingu. Spousta umělců 
se současně obrací k reklamnímu průmyslu a marketing zase naopak ke street artu.213 

 
Obrázek 22 D Face pro Blink-182 - zdroj: http://headlineplanet.com/home/wp-content/uploads/2016/05/Blink-182-

California-Cover-1500x783.jpg 
 
Guru marketingové teorie Philip Kotler hovoří v tomto ohledu o éře tzv. Marketingu 3.0, což 
je teoretický marketingový model pro fungování obchodních společností a jejich značek 
v prostředí moderního trhu 21. stol. Model vychází z přesvědčení, že rychlý rozvoj internetu a 
informačních technologií na přelomu nového tisíciletí dal vzniknout společenské sféře, 
vyznačující se neomezenou konektivitou a interaktivitou mezi všemi členy společnosti. V této 
                                                 
211 BORGHINI, VISCONTI, ANDERSON, SHERRY, 2010 
212 KOUBSKÁ, 2013, str. 29 
213 DRONEY, 2010 
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globální sféře zapojující celou veřejnost jsou to samotní lidé, potažmo jednotlivci, kteří 
produkují zprávy, nápady, názory, zábavu a kulturní obsah, ale zároveň tyto výstupy sami 
konzumují. Nacházíme se v éře prozumerizmu, ve které jsou jedinci kulturními tvůrci i 
spotřebiteli zároveň. Kultura byla svěřena do rukou všech jednotlivců.214 
 
Situace se promítá také do spotřební kultury. Angažovaní, kreativní spotřebitelé vytvářejí tlak 
na změnu v marketingovém fungování firem a značek. Marketéři musejí spotřebitelům 
porozumět více, než kdy předtím, a získat perfektní vhled do jejich osobností. Jsou to 
najednou tedy spíše spotřebitelé, nikoliv manažeři, kdo řídí obchodní strategie firem. Tito 
kreativní prozumeři jsou nyní hlavním zdrojem pro vytváření optimálních produktů a služeb, 
jež by dokonale vyhovovaly přísným a vybíravým nárokům trhu, na kterém již klasické 
marketingové techniky přestávají fungovat. Tento nový společenský fenomén de-facto 
způsobuje, že spotřebitelé-tvůrci navrhují produkty sami pro sebe. Tímto vzniká zcela nová, 
sofistikovaná podnikatelská strategie - marketéři se upínají ke kulturotvorným zdrojům a 
novým autentickým trendům, které nechávají působit na změnu způsobů, jakými se snaží 
oslovit novou generaci spotřebitelů.215  
 

5.2 Využití street artu v reklamní komunikaci 
5.2.1 Street art – zdroj důvěryhodné image 

Vhodným zdrojem, jenž poskytuje současné reklamě a marketingu bohatou škálu 
inspirace, je i kultura pouličního umění: líbivé obrázky, přefigurované popové memy nebo 
objekty a loga, hra s kontextem daného místa - to vše jsou prvky, které jsou pro marketéry 
přitažlivé.216 Firmy si vypůjčují estetiku street artu zejména proto, aby daly svým produktům 
městskou, potažmo uměleckou auru a získaly tak progresivní nekonvenční image, která je 
vhodným prostředkem pro oslovení určitých „těžcezasažitelných” tržních segmentů (skupin 
zákazníků).  
 
Zejména mladí lidé jsou ke klasické reklamě nedůvěřiví a dokáží poměrně úspěšně odolávat 
marketingovým sdělením nebo trikům. Reklamní rétoriku už umí velmi snadno dekódovat a 

                                                 
214 KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN, 2010, str. 5-6 
215 KOTLER, KARTAJAYA, 2007 
216 BORGHINI, VISCONTI, ANDERSON, SHERRY, 2010 
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jsou citliví na pronikání komerční komunikace do jejich každodenních životů.217 „V době, kdy 
jsou mladí lidé vůči „obyčejné“ televizní a bannerové reklamě víceméně imunní, využívají 
agentury street artové techniky jako potenciální modus reklamní strategie, jež představuje 
ideální nástroj, jak přitáhnout zájem cílené kategorie recipientů. Zahrnutím street artu do 
reklamních kampaní firmy současně získají mladistvou image a mohou si tak zvýšit u 
adolescentů na důvěryhodnosti.”218 
 
Marketéři si na street artu všímají několika důležitých rétorických prvků a komunikačních 
kódů, které následně využívají pro úspěšné budování vztahů se spotřebiteli a navyšování 
efektivity a relevance svých kampaní. Především se inspirují tím, jak je street art schopen 
vytvářet působivé kampaně v podobě originálního, kreativního designu nebo třeba jen 
výběrem nevšedního média. Volba zajímavého média a jeho kreativní využití může značkám 
např. usnadnit proces, na jehož konci citlivý spotřebitel změní svůj postoj ve vnímání dané 
reklamy a přijme její sdělení. Street art může marketéry motivovat např. i v tom, aby 
obohacovali klasickou reklamu o nové funkce jako je ojedinělá grafika, prvek překvapení, 
hravost, kuriózní využití prostoru a kontextu, v jakém se reklama divákovi zobrazuje atd.  
 
Všechny tyto aspekty dodávají komerčním brandům svěží, pozitivní vzhled a pomáhají jim 
získávat spotřebitelovu pozornost nebo rozmělnit jeho kognitivní vzdor vůči komerční inzerci. 
Zajímavá je také schopnost street artu (a zároveň jeden z jeho hlavních cílů) intenzivně 
působit na své okolí a „situacionisticky”219 přitahovat divákovu pozornost. Díla pouličního 
umění pak navíc dokáží se svými recipienty navazovat úzký a intimní vztah - obyvatelé měst 
tyto obrazy znají ze svého blízkého prostředí, ve kterém se pohybují každý den. Street art 
nechává ve městě vyniknout mnoho opomíjených míst, které svým charakterem 
„znovuobjevuje” a pro diváka tím nabývá důležitého významu. Tyto skutečnosti mohou 
reklamnímu průmyslu a marketingu poskytnout cenný vhled a nabízet nové postupy, jak si 
získat respekt inzercí protřelého, skeptického nebo unaveného spotřebitele.220 
 
Street art se takto mimochodem zasadil např. o vznik tzv. guerilla marketingu - partyzánského 
marketingu. Jedná se o druh komunikace či propagace založené na agresivní intervenci 
původců guerilly ve veřejném prostředí. Pozornost se snaží upoutat tím, že vizuálně nebo 
                                                 
217 BORGHINI, VISCONTI, ANDERSON, SHERRY, 2010 
218 KOUBSKÁ, 2013, str. 43-44 
219 Viz kapitolu 3.5.3 
220 BORGHINI, VISCONTI, ANDERSON, SHERRY, 2010 
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fyzicky z běžného prostředí vystupuje a snaží se diváka šokovat nebo překvapit. V publikaci 
Pouliční umění: teorie na ulici Adéla Foldynová píše, že guerilla marketing je 
„nízkonákladové, nápadité a nekonvenční reklamní sdělení, které místo toho, aby prodalo svůj 
produkt, má se spotřebitelem navázat vztah důvěry a podpory. Firma používající tento tah se 
tak přiblíží skupině zejména mladších lidí, často unavených komerčním způsobem života, kteří 
toto alternativní sdělení přijmou pozitivně a budou se s ním do jisté míry identifikovat.”221   
 
5.2.2 Využití alternativní kultury pro komerční účely 

Další důležitou součástí street artu, která se pro spotřebitele jeví zřejmě jako ta vůbec 
nejatraktivnější, je onen protikulturní rozměr a kritický komentář, jež street art poskytuje 
směrem ke spotřební kultuře ve formě subvertisingu a ironické antireklamy. „Patrné je zde 
prolínání estetických principů obou sfér, přičemž paradoxně i marketing začal pracovat s 
prvky subverze a zlehčování vlastní agendy.” píše Damien Droney  ve své studii The Business 
of “Getting Up“. 
 
Komerční sektor těchto postupů rétoriky disentu v mnohém využívá, když do své strategie 
zapojuje sebe parodující, ironický meta-marketing, který má u spotřebitelů o firmě vyvolat 
poněkud lidštější, upřímnější obrázek a opět tak oslovit sofistikované publikum, skeptické a 
podezíravé k tradičním marketingovým technikám.222 Tyto moderní reklamy počítají 
s divákem jako s protřelou, inteligentní bytostí a mnoho z nich proto otevřeně přiznává, že se 
jedná právě o reklamu a snaží se takto sebe samotné vtipně shazovat nebo podrývat – sabotují 
samy sebe v době, kdy je klasická reklama vnímána jako banální. Marketéři proto nacházejí v 
pouličním umění, které často ironicky znehodnocuje reklamní vizuály, inspiraci a jistou 
skrytou hodnotu, kterou mohou použít pro své vlastní záměry.223 
 

                                                 
221 JAKŠ, FOLDYNOVÁ, 2008, str. 19 
222 DRONEY, 2010 
223 DRONEY, 2010 



 

 
Obrázek 23 Street artová reklama na Converse 
 
Nabízení určitých hodnot je právě
implementovat, aby na moderním trhu uspěly. 
především jako k lidským bytostem
image a formu komunikace jako více emotivní
své cílové skupině zcela klíčové.
značky nad tou racionální. Podle Kotlera jsou to právě hodnot
tržním modelu tvořit jádro a podstatu samotné obchodní existence dnešních firem. 
Implementace silných lidských hodnot do nejniternějších struktur společnosti jako 
neoddělitelné součásti její činnosti a filozofie je pro Kotlera v
jak uspět v éře Marketingu 3.0.
 
Hodnoty street artu jako je anti
komerčnímu smogu, kulturní sabotáž, ilegální charakter umění apod. jsou proto 
komodifikovány značkami, kterým se z
alternativní reklamy k získání důvěry 
protikomerční hodnoty, které v
 
                                                 
224 KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN, 2010, str. 36
225 KOTLER, KARTAJAYA, 2007
226 Rebelující konzument je termín Thomase Franka k
přejímá, nikoliv ideály, ale pouze rétoriku opoziční kultury, proto, aby působil jako rebel. Podle: 
http://nymag.com/news/features/69129/index3  
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Street artová reklama na Converse - zdroj: https://i.ytimg.com/vi/p7fRHEuWh9M/maxresdefault.jp

Nabízení určitých hodnot je právě něco, co podle Kotlera dnes musejí firmy do své strategie 
implementovat, aby na moderním trhu uspěly. Značky musejí ke spotřebitelům přistupovat 

lidským bytostem, mít s nimi upřímný, otevřený dialog
image a formu komunikace jako více emotivní, což je nyní pro udržení relevance ve vztahu ke 

zcela klíčové.224 Jedná se zde především o nabízení emocionální hodnoty 
značky nad tou racionální. Podle Kotlera jsou to právě hodnoty, které mají v
tržním modelu tvořit jádro a podstatu samotné obchodní existence dnešních firem. 
Implementace silných lidských hodnot do nejniternějších struktur společnosti jako 
neoddělitelné součásti její činnosti a filozofie je pro Kotlera vítěznou podnikatelskou strategií, 

éře Marketingu 3.0. 225 

anti-elitismus, protisystémový vzdor, svoboda projevu, boj proti 
komerčnímu smogu, kulturní sabotáž, ilegální charakter umění apod. jsou proto 

značkami, kterým se z těchto aspektů daří vydestilovat osobitou formu 
alternativní reklamy k získání důvěry tzv. rebelujících konzumentů

v dnešní době sice nekonvenčně, ale zato velmi dobře vynášejí.

 
KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN, 2010, str. 36-37 
KOTLER, KARTAJAYA, 2007 
Rebelující konzument je termín Thomase Franka k označení typu spotřebitele, který svou nákupní volbou 

přejímá, nikoliv ideály, ale pouze rétoriku opoziční kultury, proto, aby působil jako rebel. Podle: 
http://nymag.com/news/features/69129/index3.html 

 

https://i.ytimg.com/vi/p7fRHEuWh9M/maxresdefault.jpg 
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Implementace silných lidských hodnot do nejniternějších struktur společnosti jako 

ítěznou podnikatelskou strategií, 

elitismus, protisystémový vzdor, svoboda projevu, boj proti 
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5.2.3 Pohlcování alternativní kultury jako marketingová móda 
Mladistvý, buřičský postoj namířený proti establishmentu a autoritám se tedy stal 

mocným marketingovým nástrojem, který ovšem původně antikapitalistickou kulturu ve 
výsledku pohlcuje, komodifikuje a následně i prodává. Tento jev nicméně dobře koresponduje 
s myšlenkou, že mainstream dříve nebo později jakékoliv alternativní undergroundové proudy 
absorbuje a na základě těchto okrajových subkultur pak sám posiluje a roste. Protispotřební 
disent nakonec vytváří ještě větší spotřebu.227 „Reklamní manažeři tuto novou výzvu přijali, 
aniž by změnili kurs. Právě tak jako kdykoli jindy ze všech sil vyhledávají okrajové trendy a 
snaží se je prodat”, píše ve své knize Bez loga kanadská novinářka a aktivistka Naomi 
Kleinová.228 
 
„Je to ten nejlepší zdroj”, říká o komodifikaci okrajových kultur mladý marketingový 
kreativec jedné nejmenované firmy z New Yorku. „Je to také něco, co si myslím, že může mít 
největší mediální a kulturní dopad.” O street artu jako formě propagace pak říká, že je to 
nejlepší forma reklamy vůbec. „Protože je to ironické a sebe zlehčující. Správná reklama by 
měla být vtipná a humorná. Parodie sebe sama je pak vůbec nejlepší.“229 Kreativci dnešního 
reklamního mainstreamu jsou odkojeni na využívání alternativních přístupů k věci; vezmou si 
undergroundovou kulturu, přetaví ji do konzumní podoby a vytvoří tak nový trend. Zkřížením 
dvou v zásadě protichůdných parametrů tak vzniká nový konkurenceschopný marketingový 
model. 
 
Kleinová k tomu dodává: „Když Kalle Lasn tvrdí, že sabotovaní reklamy tak trochu připomíná 
módní výstřelek, nijak nepřehání. Ukazuje se, že kulturní sabotérství má - díky kombinaci 
hiphopového postoje, punkového vzdoru vůči autoritám a vizuálních vtípků - obrovský 
prodejní potenciál.”230 
 
Vyhledávání atraktivních, autentických, okrajových kulturních směrů a využití jejich módního 
potenciálu nastavujícího nové trendy je pak úkolem tzv. cool hunters, kteří spolupracují s 
firmami ve snaze zjistit, jak hnutí odporu proti komercializaci využít k prodeji svých 
produktů. „Nová inzerce velkých značek musí absorbovat cynický postoj mládeže nikoli vůči 
                                                 
227 DRONEY, 2010 
228 KLEINOVÁ, 2005, str. 304 
229 HELLER, Designobserver.com, 4.10. 2008 
230 KLEINOVÁ, 2005, str. 301 
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zboží jakožto symbolu společenského postavení ani vůči masové homogenizaci, ale vůči 
samotným nadnárodním společnostem coby neúnavným vykořisťovatelům kultury” uzavírá 
Kleinová.231  
 
Imitace nekonvenčního stylu, který je asociován s mladou generací a je v danou chvíli módní, 
představuje pro firmy nenáročný proces, jak svým značkám dodat atraktivní identitu. Cílem je 
adoptovat okrajové trendy a začlenit je do propagační strategie, pomocí které se může daná 
firma „re-polohovat” a získat žádoucí image. Na tomto místě dochází k přehodnocení vztahu 
mezi street artem a reklamou: Proklamovaný odpor pouličního umění vůči reklamě jako 
takové je paradoxně komodifikován a prodáván a naopak marketing se v tomto světle sám 
prezentuje jako nástroj disentu a subverze. Struktury umění a marketingu se tímto propojují a 
překrývají.232 V současnosti již není možné zcela rozlišit reklamu od umění. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
231 Tamtéž, str. 304 
232 DRONEY, 2010 
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6. POSLOUCHEJ OBRA: PŘÍPADOVÁ STUDIE KAMPANĚ 
OBEY 

„Propaganda je umění vyžadující speciální talent. Není to mechanická, vědecká práce. 
Schopnost ovlivňovat recipienta si žádá zkušenosti, vědomosti a také instinkt při tvorbě těch 
pravých argumentů, které dokáží recipienta oslovit. Propagandista se neřídí žádnou 
příručkou; musí mít geniální mysl, cit a znalosti toho, jak publikum myslí a jak se chová.”233 
 
Když jsem se v roce 2015 ve víru multikulturního města Berlín poprvé setkal tváří v tvář se 
znepokojujícím a přesto hypnotizujícím obrázkem nesoucím heslo „OBEY”, byl jsem zmaten. 
Zároveň mě však svým tajemným psychologickým apelem tento stimul upřímně, hluboce 
zaujal. Bylo mi jasné, že mi zde něco uniká a silná touha rozklíčovat interpretační nejasnost 
obrázku vedla až ke vzniku této práce. Má fascinace dílem Sheparda Faireyho však pokračuje 
i nadále do dnešních dnů. Začal jsem naslouchat Obrovi… 
 

6.1 Úvod do případové studie 
Teoretická část práce se zabývala poněkud rozporuplným vztahem mezi street artem a 

kulturou. Tento vztah je skutečně zajímavý, jelikož se street art na jednu stranu staví do 
pozice v ostrém kontrastu proti tzv. oficiální kultuře, již partyzánským způsobem napadá, ale 
to paradoxně takovými metodami, které jsou principiálně stejné pro jednu či druhou stranu. 
Mezi oběma sférami tedy existuje pouze tenká, ne-li čistě pomyslná linie, která prakticky 
maže zbylé rozdíly. Dochází zde k jakési win-win situaci, kdy street art získává větší 
legitimitu a komerční subjekty z toho profitují. To, že obě strany přicházejí o řadu svých 
ideálů, se zde jeví jako přirozená věc  - jako jistý posun ve společenském a kulturním 
paradigmatu. 
 
Tento nejednoduchý vztah byl v této práci až doposud rozebírán v rovině teoretické. K 
praktické demonstraci na tomto místě tedy využijeme dílo Sheparda Faireyho, jež bude 
ilustrovat výše popisované jevy a sloužit tedy jako případová studie s využitím poznatků 
nabytých v teoretické části. Studie se zaměřuje na Faireyho rozsáhlý autorský projekt OBEY 
Giant, a to jak na jeho undergroundovou, čistě street artovou podobu a filozofii, tak i na 
                                                 
233 JOWETT, O´DONNEL, 2006, str. 5   



 

Faireyho pozdější komerční využití tohoto projektu. Forma případové studie se vzhledem 
k dané problematice jeví jako vhodná metoda pro 
analýzy konkrétní kampaně. Studie by měla ve výsledku pomoci
street artem a marketingem a obohatit 
 

Obrázek http://farm
 
6.2 Kdo je Shepard Fairey?

Jedním z vůbec nejúspěšnějších street artových umělců je 
Frank Shepard Fairey. Jeho dílo zná nejen celá street artová subkultura, ale i mnoho laiků, 
jelikož se jako takové velmi dobře etablovalo do struktur populární kultury. Osoba Sheparda 
Faireyho společně s jeho tvorbou jsou zkrátka fenomény, které mají původ ve street artu, 
zároveň jej ale dalece přesahují.
 
Fairey pořádá výstavy svých prací v gale
po celém světě včetně Londýna, Tok
několik dokumentů, jeho úspěšná módní řada OBEY clothing se prodává globálně, jako 
                                                 
234 GARCIA, 2006, str. 30  
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Faireyho pozdější komerční využití tohoto projektu. Forma případové studie se vzhledem 
dané problematice jeví jako vhodná metoda pro uvedení teoretických poznatků do

. Studie by měla ve výsledku pomoci odhalit nové souvislosti 
obohatit tak i celý diskurz. 

Obrázek 24 Shepard Fairey - „Visual Disobedience" - zdroj: http://farm3.static.flickr.com/2357/1964008164_bd605ed095.jpg 

Kdo je Shepard Fairey? 
edním z vůbec nejúspěšnějších street artových umělců je aktuálně 

Frank Shepard Fairey. Jeho dílo zná nejen celá street artová subkultura, ale i mnoho laiků, 
jelikož se jako takové velmi dobře etablovalo do struktur populární kultury. Osoba Sheparda 
Faireyho společně s jeho tvorbou jsou zkrátka fenomény, které mají původ ve street artu, 
zároveň jej ale dalece přesahují. 

ořádá výstavy svých prací v galeriích nejen ve svých domácích Spojených státech, ale 
po celém světě včetně Londýna, Tokia, Melbourne či Hong Kongu.234 Bylo o něm natočeno 
několik dokumentů, jeho úspěšná módní řada OBEY clothing se prodává globálně, jako 

 

Faireyho pozdější komerční využití tohoto projektu. Forma případové studie se vzhledem 
poznatků do praktické 

odhalit nové souvislosti mezi 

 

aktuálně v mnoha ohledech 
Frank Shepard Fairey. Jeho dílo zná nejen celá street artová subkultura, ale i mnoho laiků, 
jelikož se jako takové velmi dobře etablovalo do struktur populární kultury. Osoba Sheparda 
Faireyho společně s jeho tvorbou jsou zkrátka fenomény, které mají původ ve street artu, 

riích nejen ve svých domácích Spojených státech, ale 
Bylo o něm natočeno 

několik dokumentů, jeho úspěšná módní řada OBEY clothing se prodává globálně, jako 



 

umělec spolupracoval se značkami jak
firmu Studio Number One podílí i na grafické tvorbě přebalů hudebních alb
bylo např. album Monkey Business od Black Eyed Peas, kompilace Mothership pro 
legendární britskou skupinu Led Ze
snímku Walk the Line o americkém zpěvákovi Johnny Cashovi
v populárním americkém seriálu Simpsonovi, což se dá s trochou nadsázky brát jako určité 
měřítko úspěchu. 
 

 
Obrázek 25 Shepard Fairey v TV seriálu Simpsonovi 

content/uploads/2012/03/Exit-Through
 
Fairey je zkrátka etablovaný a,
špička street artu: „Frank Shepard Fairey aka Obey the Giant. 37 let, král street artu. Jeho 
dílo je všudypřítomné. Něco podobného se daří pouze korporacím typu McDonald´
to stojí miliardy dolarů. To se ví, že se o něj začaly zajímat. Coca
Music, Nike, Nissan. Dříve si z jejich reklamních kampaní utahoval, dnes je pomáhá vytvářet. 
Stal se milionářem.”238 
 
                                                 
235 GROTH, Businessinsider.com, 3.6. 2011
236 DARLINGTON, Postandcourier.com
237 GODWARD, Widewalls.ch 
238 OVERSTREET, Labyrint Revue  
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umělec spolupracoval se značkami jako je např. Nike, Pepsi či Hasbro235 
firmu Studio Number One podílí i na grafické tvorbě přebalů hudebních alb
bylo např. album Monkey Business od Black Eyed Peas, kompilace Mothership pro 
legendární britskou skupinu Led Zeppelin236, ale například i filmový plakát k biografickému 

o americkém zpěvákovi Johnny Cashovi237. Jeho osoba se také objevila 
v populárním americkém seriálu Simpsonovi, což se dá s trochou nadsázky brát jako určité 

Shepard Fairey v TV seriálu Simpsonovi - zdroj: http://www.subsoloart.com/blog/wp
Through-the-Kwik-E-Mart-Episodio-de-Os-Simpsons-com-Shepard

je zkrátka etablovaný a, přiznejme, také dobře vydělávající komerční umě
Frank Shepard Fairey aka Obey the Giant. 37 let, král street artu. Jeho 

dílo je všudypřítomné. Něco podobného se daří pouze korporacím typu McDonald´
to stojí miliardy dolarů. To se ví, že se o něj začaly zajímat. Coca-Cola, Warner Bros, Sony 
Music, Nike, Nissan. Dříve si z jejich reklamních kampaní utahoval, dnes je pomáhá vytvářet. 

 
, 3.6. 2011 

Postandcourier.com, 26.5. 2014 
Labyrint Revue, 2006 

 a rád se skrze svou 
firmu Studio Number One podílí i na grafické tvorbě přebalů hudebních alb: v minulosti to 
bylo např. album Monkey Business od Black Eyed Peas, kompilace Mothership pro 

, ale například i filmový plakát k biografickému 
. Jeho osoba se také objevila 

v populárním americkém seriálu Simpsonovi, což se dá s trochou nadsázky brát jako určité 

 

http://www.subsoloart.com/blog/wp-
Shepard-Fairey-Obey-1.jpg 

přiznejme, také dobře vydělávající komerční umělec, světová 
Frank Shepard Fairey aka Obey the Giant. 37 let, král street artu. Jeho 

dílo je všudypřítomné. Něco podobného se daří pouze korporacím typu McDonald´s, jenže ty 
Cola, Warner Bros, Sony 

Music, Nike, Nissan. Dříve si z jejich reklamních kampaní utahoval, dnes je pomáhá vytvářet. 



 

Obrázek http://is2.mzstatic.com/image/thumb/Music69/v4/5b/bf/41/5bbf4114
 
Faireyho celoživotní práce je ovšem
uměleckým projektem, sociálním experimentem, streetartovým fenoménem a guerrilovým 
disentem. Byl to právě projekt Obey
umělce vytvořil nezaměnitelnou a silně žádanou značku. Kampaň je ukázkovým příkladem 
hybridního modelu street artu s ohledem na jeho protikulturní a zároveň komodifikovanou 
povahu. Byla to také jedna z prvních pouličních kampaní, která do své struktury 
implementovala techniky marketingu i jiné persvazivní prvky a významně se tak zasadila o 
posun street artu směrem ke komerci.
 
6.3 Vznik fenoménu 

Jak se z Faireyho stala street artová superstar? 
studoval na Rhode Island School of Design ve městě Providence na východním 
Spojených států. V polovině 80. let se mezi teenagery v Providence rozvinula silná 
skateboardová kultura a celé skateboardové gangy tagovaly městské části vlastními 
samolepkami a graffiti, které zobrazovaly jejich slogany či loga.
  
                                                 
239 DRONEY, 2010 
240 WELCH, College Hill Independent  
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Obrázek 26 Shepard Fairey pro Led Zeppelin - zdroj: http://is2.mzstatic.com/image/thumb/Music69/v4/5b/bf/41/5bbf4114-2689-6477-2b10-ace82ccd6b6a/source/600x600bb.jpg

Faireyho celoživotní práce je ovšem spjatá především s kampaní OBEY
ktem, sociálním experimentem, streetartovým fenoménem a guerrilovým 

entem. Byl to právě projekt Obey, který přinesl Faireymu obecné uznání a věhlas
umělce vytvořil nezaměnitelnou a silně žádanou značku. Kampaň je ukázkovým příkladem 

lu street artu s ohledem na jeho protikulturní a zároveň komodifikovanou 
povahu. Byla to také jedna z prvních pouličních kampaní, která do své struktury 
implementovala techniky marketingu i jiné persvazivní prvky a významně se tak zasadila o 

rtu směrem ke komerci.239 Pojďme si nyní představit, jak celý fenomén vznikl

Faireyho stala street artová superstar? Vše začalo v roce 1989, kdy Fairey 
studoval na Rhode Island School of Design ve městě Providence na východním 
Spojených států. V polovině 80. let se mezi teenagery v Providence rozvinula silná 
skateboardová kultura a celé skateboardové gangy tagovaly městské části vlastními 
samolepkami a graffiti, které zobrazovaly jejich slogany či loga.240 
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spjatá především s kampaní OBEY - rozsáhlým 
ktem, sociálním experimentem, streetartovým fenoménem a guerrilovým 

, který přinesl Faireymu obecné uznání a věhlas, a z 
umělce vytvořil nezaměnitelnou a silně žádanou značku. Kampaň je ukázkovým příkladem 

lu street artu s ohledem na jeho protikulturní a zároveň komodifikovanou 
povahu. Byla to také jedna z prvních pouličních kampaní, která do své struktury 
implementovala techniky marketingu i jiné persvazivní prvky a významně se tak zasadila o 

Pojďme si nyní představit, jak celý fenomén vznikl. 

Vše začalo v roce 1989, kdy Fairey 
studoval na Rhode Island School of Design ve městě Providence na východním pobřeží 
Spojených států. V polovině 80. let se mezi teenagery v Providence rozvinula silná 
skateboardová kultura a celé skateboardové gangy tagovaly městské části vlastními 
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„V Providence jsem se dostal poprvé do styku s graffiti a kulturou stickers. Každá místní 
kapela, každý skate shop, každá parta kluků, všichni měli vlastní samolepky. Bylo to všude 
kolem, na každém rohu, na každém sloupu,” popisuje tehdejší samolepkovou kulturu 
Fairey.241 
 
Fairey v té době pracoval ve skateshopu a podomácku vyráběl trička potisknutá většinou logy 
nejrůznějších punk-rockových kapel nebo skateboardových firem. Podle jeho vlastních slov 
ho jednoho dne oslovil kamarád Eric Pupeki s tím, aby jej Fairey naučil, jak vyrobit šablonu, 
pomocí které by se dalo následně potisknout tričko. Fairey si pro tento účel vybral (vlastně 
náhodou) fotku slavného wrestlingového zápasníka Andreho Roussimoffa (Andreho Obra) z 
reklamy v tamějších novinách a následně jako fór a vtipnou reakci na určitou siláckou 
mentalitu,242 jež prostupovala lokální skateboardovou scénu, převedl portrét Andreho do 
podoby samolepek, tolik vlastní skateové a hip-hopové subkultuře. 
 
„To je přesně ono! No tak, hele, uděláme to: Andreho banda!”, přesvědčoval tehdy svého 
kolegu o tom, že se jedná o ten správný motiv.243 Obrázek poté Fairey doplnil slovy „Andre 
the Giant Has a Posse” a začal jej až v absurdním množství vylepovat ve veřejných prostorách 
městské zástavby. „Vyrobil jsem ty samolepky a začal je lepit všude možně, aby to bylo až 
protivné.“244 „Celá ta věc začala jako blbý vtip”, vzpomíná na vznik fenoménu Fairey.245 
 
Na obrázku samotném je ostrými tahy nakreslená hlava Andreho hledícího na diváka s 
prázdným, fixovaným výrazem. Fairey k tomu později dodal: „Ten obrázek má dobrou 
rovnováhu mezi praštěností a strašidelností. Já osobně jsem jej vždy považoval za spíše 
humorný než zneklidňující.”246 Andre je do rámečku zasazen jako vůdce hnutí jednotlivců a 
potvrzuje skutečnost, že „Obr Andre má svou bandu”247 - své vlastní přívrženstvo 
následovníků a podporovatelů, což byla určitá metafora pro lokální skateboardovou komunitu 
sdruženou kolem Faireyho a vlastně i esoterická parodie na jejich vlastní kulturu. „Bylo to 

                                                 
241 OVERSTREET, Labyrint Revue, 2006 
242 Viz kapitolu 1.3 + 2.2 
243 OVERSTREET, Labyrint Revue, 2006 
244 GOODFELLOW, Obeygiant.com, 16.6. 2007 
245 OVERSTREET, Labyrint Revue, 2006 
246 WASSERMAN, 2008, str. 12 
247 „Andre the Giant Has a Posse” – pozn. autora 



 

protivné, záhadné, směšné, nápadité, ko
Suppy&Demand Faireyho známý Kevin Taylor.
 

Obrázek 27http://people.southwestern.edu/~bednarb/su_netWorks/projects/granger/obey2.jpg

Andre v této souvislosti začal fungovat jako ikonický maskot a „vůdce” lokální skateboardové 
komunity. Fairey si svůj dadaistický fór užíval, svoje stickers rozmnožoval a rozd
známým, se kterými pak samolepky lepili na zdi, dopravní značky, zastávky MHD, ploty a 
tagovali takto veřejná prostranství.
kulturní symbol. Celý ten nápad byl o tom zkusit udělat pře
stupidní a hloupé.“249 V této souvislosti zde vidíme paralelu s
hnutím, které bylo stejným způsobem na absurditě přímo založené.
 
6.3.1 Undergroundový meme

Fairey chtěl na sebe totiž původně jen upozorňo
nějakého vyššího záměru. Po chvíli si ovšem uvědomil, že jeho samolepkový projekt 
vyvolává ve společnosti silné reakce. Z Andreho se totiž brzy 
                                                 
248 FAIREY, 2009, str. 29 
249 BLASKO, Micro Publishing News
250 Viz kapitolu 1  
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protivné, záhadné, směšné, nápadité, komické, ale především provokativní
Faireyho známý Kevin Taylor.248 

 
27 Původní podoba samolepek s Obrem Andre - zdroj: http://people.southwestern.edu/~bednarb/su_netWorks/projects/granger/obey2.jpg
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undergroundový fenomén. „Reakce byly nečekaně velké. Dodnes si neumím vysvětlit proč.”251 
„Lidé, které jsem ani neznal, za mnou chodili a ptali se, jestli jim nedám nějaké samolepky s 
Andrem.”252 „Jako kdyby měli horečku, nebo co.”253  
 
Dalo by se říct, že to, co Fairey vytvořil254 a co popisuje, je úspěšný silný meme. Na základě 
předchozího textu se dá usuzovat, že právě jistý satirický a ironizující podtext obsahující např. 
i nějaký interní vtip, založený na znalostech konvencí daného žánru, které se ovšem vyskytují 
až v absurdně nemístném kontextu, může vyvolávat silné reakce a být pro cílové publikum 
atraktivní, a to až do té míry, aby daný meme šířil dál vlastními silami. „Začal jsem 
vylepšovat design a nadšeně pozoroval, jak ta věc roste. Lidi říkali: „Je to po celém městě!”, 
doplňuje Fairey.255 
 
Dalším důvodem, jak si vysvětlit popularitu, potažmo viralitu Faireyho samolepek, je možná 
dokonce samotné médium – samotná samolepková forma kampaně. Kathleen Keys ve své 
studii píše, že vyznavači extrémních sportů jako jsou skateři, snow-boardisté nebo surfaři mají 
pro stickering slabost.256 Sám Shepard Fairey o kouzlu stickers říká: „Už jenom fakt, že 
samolepky je zkrátka mnohem jednodušší někam nalepit, než je pak sundat. Lidé se navíc 
zdají být neschopní bránit se nutkání vylepovat samolepky na vlastní věci jako skateboardy, 
kytary, stereo atd.“257 
 
Tato dekontextualizace, toto dadaistické (nesmyslné) spojení wrestlingového zápasníka a 
skateboardové subkultury v kombinaci se silně expanzivním médiem v podobě samolepek 
dalo vzniknout prudce virálnímu memu, který se začal šířit z Providence i do ostatních měst a 
částí USA. „Začal jsem být posedlý myšlenkou šířit obrázek dál a dál a překvapilo mě, i kolik 
jiných lidí chtělo ty samolepky šířit do jiných měst na základě vysvětlení celého konceptu.“ 
podivuje se samotný Shepard Fairey.258 
 

                                                 
251 OVERSTREET, Labyrint Revue, 2006 
252 FAIREY, Obey This Film, 2014 
253 OVERSTREET, Labyrint Revue, 2006 
254 I když třeba náhodně – pozn. autora 
255 OVERSTREET, Labyrint Revue, 2006 
256 KEYS, 2008 
257 FAIREY, 2009, str. 17 
258 Tamtéž, str. 93 
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6.4 OBEY – síla nevýznamu 
S tím, jak se samolepky a plakáty s Andrem objevovaly v dalších a dalších lokalitách po 

celé zemi, začali se recipienti těchto aktivit ptát po významu Faireyho práce. Tomu, co začalo 
v jádru jako vtip, se najednou dostávalo velké pozornosti a publikum se začalo ptát po 
podstatě kampaně. Obrázek nízké kvality neříkal nic víc než: „Obr Andre má svůj sbor.“ Nic 
víc. A možná v tom také spočívala jeho genialita. Samolepky nesly prvek určité mysteriozity 
a iracionálního tajemna, když neměly žádný zřetelný komunikační záměr, což se nakonec 
ukázalo jako vlastnost pro diváka velmi poutavá. „Kouzlo spočívalo v tom, že se to nedalo 
spojit s ničím konkrétním, neobsahovalo to žádné sdělení, což lidí mátlo a zároveň 
přitahovalo.“259 „Dostalo se tomu dost pozornosti, protože nikdo nevěděl, co to vlastně je.“ 
hodnotí Shepard Fairey.260 
 
Sám umělec takový úspěch svého absurdního projektu nečekal, ale když viděl, s jakou 
fascinující silou se fenomén (meme) prosazuje do vizuální sféry městských prostranství, 
vycítil jeho obrovský psychologický potenciál. „Uvědomil jsem si, že ten, kdo tady skrytě tahá 
za nitky, jsem já sám.“261 říká Fairey. „Fakt, že si velká část veřejnosti nezačala pouze všímat, 
ale i vyšetřovat nevysvětlenou podobu nálepky, bylo něco, co jsem předtím vůbec nečekal. 
Když jsem si pak ale začal všímat těch reakcí a uvědomovat si společenskou sílu děl 
obklopujících veřejný prostor a moc obrázku tak uhrančivého, ale nejasného, napadlo mě, že 
je v tom potenciál k vytvoření fenoménu.“262 
 
Rozhodl se, že projekt znovu uchopí, přepracuje a rozvine. Jelikož Faireyho vždy fascinovala 
reklama a persvazivní komunikace, chtěl síly kultu jeho vlastní tvorby využít a projekt 
transformovat do podoby zabarvené ideologií. „Chtěl jsem stvořit něco dynamického, o čem 
by si lidé mysleli, že obsahuje nějaké poselství. Ironií však bylo, že můj koncept žádnou 
message neměl, ale to bylo vlastně součástí myšlenky, že lidé mohou být manipulováni pouze 
esteticky na základě nějaké grafické stylistiky.“263 „Začal jsem být fascinován silou grafického 
přístupu ruského konstruktivismu a chtěl jej integrovat i do své práce.”264 „Opravdu se mi 

                                                 
259 OVERSTREET, Labyrint Revue, 2006 
260 MCCORMIC, Juxtapoz, 16.10. 1999 
261 GOODFELLOW, Obeygiant.com, 16.6. 2007 
262 FAIREY, 2009, str. 93 
263 Tamtéž, str. 34 
264 Tamtéž, str. 35 



 

líbila myšlenka vytvoření něčeho, co vypadá daleko důležitěji, než ve skutečnosti je
vysvětluje Fairey svou inspiraci konstruktivisty.
 
Grafiku upravil do vizuálně agresivnější formy, 
„OBEY”266 a pro svou kampaň začal využívat velkoformátové plakáty či bannery. Už zde 
jsou ve Faireyho práci patrné sklony k
artu jako agitačního nástroje. 
 

Obrázek 
ak0.pinimg.com/564x/96/74/92/9674922a93fc0aed077927239f8fd8b2.jpg

Kampaň však v tento moment nabývá dalšího
nových rozpaků. Čtenář se v tomto místě pravděpodobně stále ptá
vlastně jde? A ptá se tak naprosto správně:
                                                 
265 Tamtéž, str. 94 
266 Slovo obey znamená v češtině „podřiď se”/ „podrob se”/ „uposlechni”  
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líbila myšlenka vytvoření něčeho, co vypadá daleko důležitěji, než ve skutečnosti je
vysvětluje Fairey svou inspiraci konstruktivisty.265 

o vizuálně agresivnější formy, doplnil ji úderným, ne-li hrůzným, heslem 
a pro svou kampaň začal využívat velkoformátové plakáty či bannery. Už zde 

jsou ve Faireyho práci patrné sklony k zapojování propagační stylistiky a vůbec chá
 

Obrázek 28 Grafika „OBEY" - zdroj: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/564x/96/74/92/9674922a93fc0aed077927239f8fd8b2.jpg
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ovládána institucemi konzumní kultury, není kupodivu, že grafika Obey, tento spektákl 
nesoucí agresivní barevnou kombinaci obrázku a sloganu, připomínající více než cokoliv 
jiného zrovna reklamu, a vystavovaný před zraky diváků v tak okázalé míře, způsobuje 
v konečném důsledku divákovi pohled, který dokáže být velmi uhrančivý a nepříjemný svou 
nejednoznačností, jelikož v tomto případě není zcela jasné, co se obraz snaží konkrétně 
komunikovat, propagovat nebo jaký je jeho dominantní význam.267 Kvůli specifickému 
způsobu, s jakým nás obraz tzv. interpeluje268, najednou nevíme, čemu se máme vlastně podle 
obrazu podřídit. Nevíme, co je zde objektem inzerce. 
 
Obraz proto svou komunikační nejednoznačností vyvolává spoustu otázek. V situaci, kdy je 
naše konzumní společnost zvyklá hltat nespočet vizuálních stimulů se zcela jasnými významy 
a obsahem a kdy si osvojila určité vzorce, jak obrazy a informace v nich dekódovat, jak se k 
nim vztahovat, jak je chápat (čili jak je konzumovat), tak grafika Obey do těchto 
interpretačních vzorců nezapadá. Divák neví, zda se jedná o reklamu, umění, revoltu, 
politické hnutí, propagandu, osvětu, vtip či např. pouhý vandalismus. Divák vedený světově 
nejrozšířenějším typem sémiotiky - sémiotikou reklamy - navyknutý na pohodlné a snadné 
přiřazování doporučených významů rozličným věcem, je nyní zmaten, protože neví, k čemu 
se Faireyho vizuální sdělení vztahuje. A o to přesně také Faireymu jde: Budit pozornost a 
provokovat, což jsou aspekty, jež jsou celému street artovému hnutí natolik vlastní. 
 

6.5 Manifesto – sociologické a psychologické vysvětlení 
Více nám v tomto ohledu napoví manifest, který Fairey ke své kampani v roce 1990 

vydal. V něm popisuje celý projekt jako experiment ve fenomenologii: „Primárním cílem 
fenomenologie je vzbuzovat zájem o naše okolí. Samolepky Obey se snaží v divácích podnítit 
zvědavost jednak vůči samolepce samotné a jednak vůči vztahu s jejich vizuálním 
prostředím.”269 Jde tady vlastně o jakousi revitalizaci mysli recipienta, který je hypnotickému 
účinku obrazu vystaven. I za cenu určité frustrace, jakou může tato grafika vyvolávat, její 
existence má smysl, pokud dokáže přimět publikum, aby se zamýšlelo nad detaily a významy 

                                                 
267 MCCORMIC, Obeygiant.com, 16.10. 1999 
268 Pojem interpelace používají ve své knize Studia vizuální kultury autorky Sturkenová a Cartwrightová 
v přeneseném slova smyslu oproti jeho původnímu významu z oblasti práva. V mediální teorii pak pojem 
označuje proces, kdy daný obraz dává divákovi najevo svůj doporučený význam. Podle: STURKEN, 
CARTWRIGHT, 2009, str. 60 
269 FAIREY, 2009, str. 5 
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svého okolí, které bylo jinak podrobeno výstupy globální spotřebitelské kultury v podobě 
reklamy či politické agitace,270 což Faireymu připadá naprosto absurdní, a proto sám také 
absurditou nastoleným pořádkům kontruje: 
 
„Začal jsem se zajímat o fakt, že jsou lidé fascinováni různými ikonami a jak to souvisí s 
reklamou a s námi, kteří jsme celý den a každý den zaplaveni obrazy. Je zde tolik věcí, 
povyšovaných na ikony, které jsou ovšem vskutku absurdní. Marketéři usilují o to, abyste si s 
jejich produkty spojovali pozitivní konotace, ale nikdo si to už ani neuvědomuje. Samolepky s 
Andrem jsou právě tak absurdní v naději, že se lidé budou ptát po jejich významu a jestli to 
náhodou není také určitá forma manipulace.“271 „Položí si otázku, čím vším jsou ještě 
nevědomky manipulováni a spustí se tím dominový efekt.”272 
 
Vidíme, že na tomto místě kampaní prostupuje obligátní téma typické pro celý street art. 
Povaha obrázku má narušit estetickou stejnotvárnost městského prostředí, která postupně 
znecitlivuje lidský zrak a zbavuje ho smyslu pro vědomé vnímání rozličných zrakových 
stimulů, a to vinou otupující záplavy vyprázdněných korporátních vizuálů – produktů 
konzumerismu, jež dominantním způsobem ovládají soudobé kulturotvorné procesy založené 
právě na obrazech, skrze něž se odehrává život a jeví náš svět. 
 
Fairey, jako situacionismu znalý fanoušek punku, je hotovým mesiášem disentu a hrdinou 
ztělesňujícím snad veškeré ideály Guy Deborda: 
 
Jeho grafika budí pozornost, přivádí lidskou mysl zpět k aktivnímu pozorování, nutí diváka 
přemýšlet o jejím významu, vytrhuje unavený zrak ze stereotypu, vyvolává údiv a obnovuje 
zájem o naše okolí. Navíc vnáší do městského prostředí alternativní stimul. Eliminuje 
hegemonii obrazů reklamního průmyslu, veřejnou vizuální sféru od nich osvobozuje a tím i 
demokratizuje. To vše paradoxně formou reklamy na neexistující produkt – aspekt, který je 
natolik nesystémový a nečekaný, že nechává jedince bezradného, podrážděného, ale 
„osvíceného“ v postmoderním, mediálně poblázněném světě. „Právě nejasnost grafiky 
vyvolává o záměru obrázku čilou debatu a má schopnost otevírat témata, o kterých by se lidé 
jinak vůbec nebavili, kdyby mohli obrázek jednoznačně klasifikovat nebo jej zkrátka 
                                                 
270 Tamtéž, str. 5 
271 GOODFELLOW, Obeygiant.com, 16.6. 2007 
272 DRAKE, Thepostandcourier.com, 14.1. 1996 
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ignorovali. Doufal jsem, že skrze přemýšlení, co Obey Giant vlastně je, budou diváci ve 
výsledku přemýšlet o veškerých obrazech, se kterými je konfrontován.“ doplňuje na tomto 
místě Fairey.273 
6.5.1 Propaganda: „Andre the Giant is Watching You“ 

Výše řečené je však pouze jedním z mnoha aspektů Faireyho kampaně. Klíčové se 
totiž jeví i související heslo „OBEY“, které v kombinaci se znepokojujícím, uhrančivým 
obličejem Obra působí jako mrazivý, dystopický obraz černé propagandy totalitního státu 
připomínající hrůznou atmosféru jako vystřiženou z románu 1984. Fairey krok vysvětluje 
slovy: „Koncept Obey vzniknul na konci roku 1995 z potřeby se posunout dále od Andreho k 
něčemu univerzálnějšímu, k něčemu jako je Velký bratr George Orwella.“274   
 
Za jakým účelem však Fairey provozuje propagandu? Za touto frustrující podívanou se totiž 
skrývá velmi drásavý společenský komentář. Spektákl Obey totiž představuje kulturní sabotáž 
snad v její nejcharakterističtější podobě. S využitím situacionistického principu tzv. 
détournementu se grafika přetáčí v propagandu podvratnou - je pouhou parodií skutečné 
propagandy, jež si velmi nevybíravým způsobem vypůjčuje všechny její estetické rysy, a to 
s jedním cílem; dráždit a šokovat diváka do té míry, aby si položil otázku, jestli on sám není 
obětí jiné propagandy, třeba skryté. „Obrázek pokládám za jakéhosi protikulturního Velkého 
bratra.“ říká Fairey. 
 
Jedná se o propagandu reverzní – antipropagandu; Grafika svým agresivním a až absurdně 
nepokrytým způsobem rétoriky dává otevřeně najevo její persvazivní a manipulativní záměr, 
čímž však usiluje o kompromitování té reálné, více „sofistikované“ formy propagandy, která 
se halí do pozitivně stylizované sémiotiky ikonických korporátních symbolů, do formy, kterou 
díky jejímu množství a samozřejmosti už ani „nevidíme“, které se automaticky oddáváme, 
jelikož ji považujeme za legitimní, přestože nás manipuluje. Otočení této sémiotiky naruby 
stylem ad absurdum, ladné využití její vlastní moci ke zpětnému disentu, se zde jeví jako ten 
nejúčinnější způsob sabotování a diskreditování celé praxe. „Vždycky jsem se domníval, že 
příkaz „OBEY“ vyvolá u diváků přesně opačnou reakci a že budou svou poslušnost 
k autoritám naopak zpochybňovat.“275 
                                                 
273 FAIREY, 2009, str. 94 
274 FAIREY, 2009, str. 35 
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Fairey tvrdí, že jej v tomto směru inspiroval film Johna Carpentera 
postava obdařena brýlemi, jež převádějí jeho vizuální percepci okolního prostředí do černo
bílých barev a nádherný svět zprostředkovaný reklamními poutači se rázem mění na hesla 
typu „Podřiď se!“, „Konzumuj!“, peníze na papíry neříkající nic než „Toto je tvůj bůh!“ apod. 
„Opravdu se mi líbil podvratný element toho filmu, kdy si lidé neuvědomují, ž
konzumerismu, jelikož se na povrchu vše třpytí. Lidé jsou v tomto jako náměsíční a Obey je 
můj způsob, jak jim do tváře chrstnout ledové probuzení
 
 
 

Obrázek 
ak0.pinimg.com/564x/96/76/8c/96768caa312e6cfac4c43ba96dcf84e6.jpg
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tomto směru inspiroval film Johna Carpentera They Live
postava obdařena brýlemi, jež převádějí jeho vizuální percepci okolního prostředí do černo

lých barev a nádherný svět zprostředkovaný reklamními poutači se rázem mění na hesla 
typu „Podřiď se!“, „Konzumuj!“, peníze na papíry neříkající nic než „Toto je tvůj bůh!“ apod. 
Opravdu se mi líbil podvratný element toho filmu, kdy si lidé neuvědomují, ž

konzumerismu, jelikož se na povrchu vše třpytí. Lidé jsou v tomto jako náměsíční a Obey je 
můj způsob, jak jim do tváře chrstnout ledové probuzení.“276 

 
Obrázek 29 Bez komentáře - zdroj: ://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/96/76/8c/96768caa312e6cfac4c43ba96dcf84e6.jpg 

 

They Live, kde je hlavní 
postava obdařena brýlemi, jež převádějí jeho vizuální percepci okolního prostředí do černo-

lých barev a nádherný svět zprostředkovaný reklamními poutači se rázem mění na hesla 
typu „Podřiď se!“, „Konzumuj!“, peníze na papíry neříkající nic než „Toto je tvůj bůh!“ apod. 
Opravdu se mi líbil podvratný element toho filmu, kdy si lidé neuvědomují, že jsou otroky 

konzumerismu, jelikož se na povrchu vše třpytí. Lidé jsou v tomto jako náměsíční a Obey je 

 



 

  
Obrázek 30

ak0.pinimg.com/564x/a0/7e/46/a07e46e5d0064233378a0fd71819cf9d.jpg
 
„Heslo Obey the Giant se nabídlo samo 
poslušnosti. Všichni posloucháme nějakého
nutit. Žijeme jak náměsíční a neuvědomujeme si, že už nás mají dávno pod kontrolou
ovládají pomocí naprogramovaných
 
Z Faireyho jako vtipálka a provokatéra se podobou kampaně Obey rázem stává spíše 
angažovaný rebel-sabotér, agent kulturní revoluce, který svým poměrně radikálním uměním 
vědomě napadá dominantní projevy spotřební a kapitalistické kultury. Obraz v divákovi 
vyvolává stav tzv. kognitivní disonance
svém okolí běžně setkává: Zpochybňovat povahu reklamní komunikace, zpochybňovat 
produkty vizuální kultury, zpochybňovat autority 
 
Kapitolu ve škatulce uzavírá Shepard Fairey: „
pozornosti k okolnímu prostředí a o tom nenechat jej někým kontrolovat. Vyžaduje právo na 
používání veřejného prostoru jako fóra pro manifestaci poselství (…) a akcentuje základní 
                                                 
277 OVERSTREET, Labyrint Revue
278 Viz kapitolu 3.6.3  

89 

 
30 OBEY v Hong Kongu - zdroj: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/a0/7e/46/a07e46e5d0064233378a0fd71819cf9d.jpg

Giant se nabídlo samo - vždyť cílem každý propagandy je udržet masy v 
ti. Všichni posloucháme nějakého obra, podřizujeme se mu a nikdo nás ani ne

a neuvědomujeme si, že už nás mají dávno pod kontrolou
pomocí naprogramovaných politiků, právníků, policistů a byrokratů.

Faireyho jako vtipálka a provokatéra se podobou kampaně Obey rázem stává spíše 
sabotér, agent kulturní revoluce, který svým poměrně radikálním uměním 

dominantní projevy spotřební a kapitalistické kultury. Obraz v divákovi 
vyvolává stav tzv. kognitivní disonance278 a nutí jej následně zpochybňovat vše, s
svém okolí běžně setkává: Zpochybňovat povahu reklamní komunikace, zpochybňovat 

uální kultury, zpochybňovat autority - zpochybňovat vše. 

Kapitolu ve škatulce uzavírá Shepard Fairey: „Jestliže o něčem Gigant je, tak je to o 
okolnímu prostředí a o tom nenechat jej někým kontrolovat. Vyžaduje právo na 

ostoru jako fóra pro manifestaci poselství (…) a akcentuje základní 
 

Labyrint Revue, 2006 

ak0.pinimg.com/564x/a0/7e/46/a07e46e5d0064233378a0fd71819cf9d.jpg 

vždyť cílem každý propagandy je udržet masy v 
obra, podřizujeme se mu a nikdo nás ani nemusí 

a neuvědomujeme si, že už nás mají dávno pod kontrolou. Že nás 
byrokratů.“277 

Faireyho jako vtipálka a provokatéra se podobou kampaně Obey rázem stává spíše 
sabotér, agent kulturní revoluce, který svým poměrně radikálním uměním 

dominantní projevy spotřební a kapitalistické kultury. Obraz v divákovi 
a nutí jej následně zpochybňovat vše, s čím se ve 

svém okolí běžně setkává: Zpochybňovat povahu reklamní komunikace, zpochybňovat 

Jestliže o něčem Gigant je, tak je to o 
okolnímu prostředí a o tom nenechat jej někým kontrolovat. Vyžaduje právo na 

ostoru jako fóra pro manifestaci poselství (…) a akcentuje základní 
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svobody, které se jakoby potichu vytratily s tím, že je street art označován jako vandalismus, 
zatímco reklama se nadále plíží do našich utajených míst, kde přemýšlíme a sníme.“279  
 

6.6 Technický a grafický styl v díle Sheparda Faireyho 
Tato kapitola popisuje některé aspekty, jež Faireymu pomohly učinit z projektu Obey 

undergroundový i mainstreamový hit. Zajímavé je, že se jedná o určité, řekněme, osvědčené 
postupy persvazivního typu, což ukazuje na Faireyho cit a nadání pro propagaci, potažmo na 
jeho mysl velmi zdatného marketéra. 
6.6.1 „Repetice funguje“ 

Aby Fairey maximalizoval efektivitu své protikulturní kvazi propagandy, využívá 
určité techniky spjaté, řekněme, s klasickou agitací. Vzhledem k povaze pouličního umění, 
potažmo graffiti, však nejde o nic neobvyklého: V kapitole 1.3, 2.2 a 4.5 se práce dotýkala 
faktu, že pouličním umělcům a graffiti writerům jde více než o cokoliv jiného právě o co 
nejmasovější šíření vlastního díla. Je to egoistická praxe, která sleduje jediný cíl: zaplavit 
cílovou oblast osobní, signifikantní grafikou či značkou ve snaze navyšovat svůj umělecký 
kredit, učinit ze své práce fenomén a povýšit celou věc na status městské legendy a mýtu – 
vytvořit kult. 
 
Tajemství spočívá v tzv. bombingu280 a masovém šíření díla. Shepard Fairey u své kampaně 
Obey dotahuje tento aspekt téměř k dokonalosti. Imperativ zmiňuje i ve svém manifestu: 
„Protože lidé nejsou zvyklí zakoušet reklamu či propagandu, u nichž není zřejmý jejich motiv 
nebo předmět komunikace, častá a neotřelá střetnutí s nálepkou provokují myšlení a stimulují 
pozornost k detailu.”281 
 
Právě častá a neotřelá střetnutí grafiky s jejím divákem je jednou ze základních funkcí celé 
kampaně. Faireymu jde v tomto smyslu spíše o kvantitu práce než o její kvalitu. A dá se 
víceméně odhadovat, kde se u způsobu realizace své kampaně nechal inspirovat. Masivní 
mechanická reprodukce vizuálních stimulů historicky zafungovala při vedení politické 
propagandy, přičemž se k těmto účelům využívalo právě umění. Fairey, významně 
                                                 
279 GOODFELLOW, Obeygiant.com, 16.6. 2007  
280 Viz kapitolu 1.3.2 
281 FAIREY, 2009, str. 5 
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inspirovaný pop-artem či právě politickými plakáty, sám říká, že neustálé opakování nějakého 
motivu zkrátka funguje282 a že „se učíme přijímat věci na základě repetice“283. Již pop-art na 
základě techniky sítotisku učinil propojení mezi uměním a masovou produkcí jako zcela 
možné a navždy tak změnil vývoj celého diskurzu. I Fairey se uchýlil k této mechanické 
technice.284   
 
Mechanicky či elektronicky reprodukované obrazy mohou být na mnoha místech zároveň a je 
možné je snadno kombinovat s textem nebo dalšími obrazy. Díky této multiplikaci mají 
obrazy o to větší potenciál diváky zaujmout, potažmo k něčemu přesvědčit.285 Navíc častá 
repetice daného obrázku má schopnost mytologizovat jeho obsah a povýšit jej na určitý 
symbol nebo ikonu. Proslulá fotografie latinskoamerického revolucionáře Che Guevary z roku 
1961 je dobrým příkladem tohoto fenoménu. Pozdější reprodukce populární fotografie 
představovala klíčový aspekt toho, jak se tento revolucionář stal nejen hrdinou pro levicové 
latinskoamerické politiky, či dokonce v širším smyslu idolem revoluční socialistické politiky 
na celém světě, ba dokonce přeneseně i mučedníkem revoluce.286 
 
Podobně jako se revolucionář Che stal, díky neustálé repetici jeho fotografie, mytickým 
symbolem, obrovi Andremu se to na základě této jednoduché, ale účinné strategie povedlo 
také a stal se ztělesněním disentu vůči manipulativním a persvazivním technikám reklamního 
odvětví. Stálým opakováním určitého motivu dochází následně k zesílení jeho obsahu. „Líbila 
se mi myšlenka, že čím více je těch samolepek na ulici, tím důležitější se zdá celá věc být. Čím 
důležitější se to zdá být, tím více lidí se o to začne zajímat a celá věc začíná mít skutečnou 
sílu.“287 
 

                                                 
282 Název jedné z Faireyho sólových výstav nesl právě název „Repetition Works“- pozn. autora 
283 Strenght Magazine, 1.3. 2001 
284 FAIREY, Obeygiant.com, 15.9. 2010 
285 STURKEN, CARTWRIGHT, 2009, str. 206 
286 Tamtéž, str. 207 
287 BANKSY, Exit Through the Gift Shop, 2010 



 

Obrázek 31 Strategie multiplikace 

Důležitý je také moment překvapení, s
Andreho můžeme čekat kdekoliv 
právě neotřelá interakce s grafikou, která způsobuje v urbanizovaném prostředí vizuální šok a 
napomáhá kampani plnit její účel. „
něj komunikují a nutí diváky, aby pátrali po významu v
něčeho předvídatelného.” uzavírá Shepard Fairey.

Obrázek 32 OBEY: nečekaný pohled 

                                                 
288 FAIREY, 2009, str. 282  
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Strategie multiplikace - zdroj: https://s3.amazonaws.com/mno.products/14283/9843e12104_l.jpg

 
Důležitý je také moment překvapení, s jakým se kampaň na ulicích objevuje. 
Andreho můžeme čekat kdekoliv - za každým rohem, na každém domě. Je to
právě neotřelá interakce s grafikou, která způsobuje v urbanizovaném prostředí vizuální šok a 
napomáhá kampani plnit její účel. „Street art vynáší spousty otázek o sděleních, která se skrze 
něj komunikují a nutí diváky, aby pátrali po významu věcí, což je mnohem silnější, než tvorba 

” uzavírá Shepard Fairey.288 
 

OBEY: nečekaný pohled - zdroj: http://2youyw1q0n8w1n6f342py17z.wpengine.netdna
content/uploads/2014/09/IMG_0697.jpg 

 

 

https://s3.amazonaws.com/mno.products/14283/9843e12104_l.jpg 

jakým se kampaň na ulicích objevuje. Obličej giganta 
za každým rohem, na každém domě. Je to pro diváky 

právě neotřelá interakce s grafikou, která způsobuje v urbanizovaném prostředí vizuální šok a 
art vynáší spousty otázek o sděleních, která se skrze 

ěcí, což je mnohem silnější, než tvorba 

 
http://2youyw1q0n8w1n6f342py17z.wpengine.netdna-cdn.com/wp-
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6.6.2 Fotomontáž a inspirace ruským konstruktivismem 
Ambice Sheparda Faireyho jako angažovaného umělce však s uvedením grafiky Obey 

nekončí. Obrázek byl naopak pouhým začátkem Faireyho rozsáhlé „propagandy“, ve které 
sice Andre the Giant vždy slouží jako jednotící myšlenkový prvek a základ pro podvratnou 
rovinu kampaně, ale jejíž podobu Fairey postupem času esteticky rozvinul natolik, že původní 
koncept dalece přesahuje. 
 
Jak již bylo zmíněno výše, Fairey do své práce implementoval grafický styl ruského 
konstruktivismu, který je vizuálně velmi výrazný a uhrančivý a má schopnost zesilovat 
poselství daného obrázku. Konstruktivismus byl avantgardní umělecký směr asociovaný 
bolševickým revolučním hnutím v Rusku na počátku 20. stol.289 Konstruktivismus měl silný 
vliv na tehdejší grafický vývoj forem jako plakát, propagační letáky, reklamní poutače, obaly 
výrobků apod.  
 
Jednou z výtvarných technik, kterou zavedl a následně zpopularizoval právě 
konstruktivismus, byl koncept tzv. fotomontáže. Tato technika spočívá v kombinování 
fotografie s jinými výtvarnými prvky a s fotografií pracuje jako se samostatnou uměleckou 
formou a obrazovým materiálem. Toto tvůrčí využití fotografie přispívá především k větší 
realističnosti daného obrazu a celého výsledku. „Tato technika rozšířila známou koláž 
zahrnutím fotografických fragmentů, jejichž realismus vnesl do žánru nový stupeň 
provokace.“290 píše v publikaci Dadaismus Dietmar Elger. 
 
Kombinace fotografie s jinými typografickými prvky např. tištěnými titulky obohacuje 
fotomontáž o dynamiku a naléhavost, jakou ostatními uměleckými prvky dosáhnout nelze. 
„Ve srovnání s kresbami a malbami, jakkoli realistickými, je fotografie vždy uvěřitelnější.“291 
„Tato dokumentární kvalita vytváří tak silný dojem, že by v intencích klasické malby či grafiky 
nebyl takto vůbec myslitelný. Plakát se zakomponovanou fotografií je efektnější než plakát, na 
němž je tentýž subjekt (obligátně – pozn. autora) namalován.“ řekl o technice fotomontáže 
jeden z jejich pionýrů a představitelů celého konstruktivismu Alexandr Rodchenko.292 
 
                                                 
289 TURL, Redwedgemagazine.com, 5.10. 2015 
290 ELGER, 2005, str. 18 
291 Tamtéž, str. 18 
292 MILNER, SOKOLOV, 1979 



 

Ten byl pro Faireyho a jeho projekt Obey po stránce designu velkou inspirací. „
vyvinul ojedinělý styl zahrnující prvky jak
propagandu charakteristické,
najednou zdá být za použití těchto prvků důležitější, než ovšem ve skutečnosti je. Rodchenkův 
styl je velmi inspirativní; ne p
grafiku.“ říká Shepard Fairey. Ostré úhly, rovné linky, geometrické tvary, fotomontáž, 
signifikantní typ písma a jazykové stylizace 
vytvořit jasnou grafickou paralelu se stylem ruských propagandistických plakátů, jež jsou 
vizuálně velmi agresivní a zesilují dané poselství. „
psychologii sovětské propagandy. Hodně mi to dalo
není ani to, že Fairey v sérii Obey častokrát používá pouze černou, červenou a bílou barvu, 
což komentuje slovy, že „omezení barevného sch
umožňuje navýšit vizuální účinek díla a umocnit jeho čistý, formální dopad
 

Obrázek 33 Faireyho propaganda - zdroj:
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Ten byl pro Faireyho a jeho projekt Obey po stránce designu velkou inspirací. „
vyvinul ojedinělý styl zahrnující prvky jako šipky, vykřičníky, jež jsou pro sovětskou 

, a mi se skutečně líbila myšlenka vytváření něčeho, co se 
najednou zdá být za použití těchto prvků důležitější, než ovšem ve skutečnosti je. Rodchenkův 
styl je velmi inspirativní; ne pouze pro mou vlastní práci, ale obecně pro propagandistickou 

“ říká Shepard Fairey. Ostré úhly, rovné linky, geometrické tvary, fotomontáž, 
signifikantní typ písma a jazykové stylizace – to vše jsou prvky, které Faierymu pomáhají 

afickou paralelu se stylem ruských propagandistických plakátů, jež jsou 
vizuálně velmi agresivní a zesilují dané poselství. „Poslední rok jsem ve škole studoval 
psychologii sovětské propagandy. Hodně mi to dalo…“ komentuje Fairey.

sérii Obey častokrát používá pouze černou, červenou a bílou barvu, 
omezení barevného schématu pouze na ostře kontrastní barvy 

umožňuje navýšit vizuální účinek díla a umocnit jeho čistý, formální dopad

 
 

zdroj: https://pixocaslobotomicas.files.wordpress.com/2011/06/constuctivist
red-cream-500x6641.jpg?w=370&h= 

 
Labyrint Revue, 2006 

Ten byl pro Faireyho a jeho projekt Obey po stránce designu velkou inspirací. „Rodchenko 
o šipky, vykřičníky, jež jsou pro sovětskou 

se skutečně líbila myšlenka vytváření něčeho, co se 
najednou zdá být za použití těchto prvků důležitější, než ovšem ve skutečnosti je. Rodchenkův 

ouze pro mou vlastní práci, ale obecně pro propagandistickou 
“ říká Shepard Fairey. Ostré úhly, rovné linky, geometrické tvary, fotomontáž, 

to vše jsou prvky, které Faierymu pomáhají 
afickou paralelu se stylem ruských propagandistických plakátů, jež jsou 

Poslední rok jsem ve škole studoval 
“ komentuje Fairey.293 Bez zajímavosti 

sérii Obey častokrát používá pouze černou, červenou a bílou barvu, 
matu pouze na ostře kontrastní barvy 

umožňuje navýšit vizuální účinek díla a umocnit jeho čistý, formální dopad.“294 

https://pixocaslobotomicas.files.wordpress.com/2011/06/constuctivist-banner-



 

 

Obrázek 34 „Nikdy nevěřte svým vlastním 
poster

6.6.3 Vliv pop-artu 
Shepard Fairey je provokatér, který zkrátka potřebuje být viděn. Pouze žádaná 

pozornost dává jeho dílu konečný smysl, jelikož je založe
potřebuje si tedy získat publikum, jemuž by mohlo svou „message“ předat. Aby však Fairey 
zvýšil šanci, že bude divák jeho poselství rozumět, snaží se esteticky zjednodušit 
komunikační proces, ve kterém s
přijal a okamžitě mu rozuměl, mluví Fairey skrze své obrazy jednoduchým, snadno 
rozluštitelným kódem – grafickým jazykem a ikonografií populární kultury, která je pro 
širokou veřejnost přístupná a jednoduše konzumovatelná
 
„Andy Warhol byl pro mě velkou inspirací, jelikož převáděl všední věci ve vysoké umění. 
Cítím to tak, že dělám taky vlastně pop
přímo na ulici.“295 Tímto způsobem Fairey snadno osloví více lidí, které mů
k zakoušení jeho myšlenek, názorů, idejí a významu svých obrazů, potažmo celého projektu 
Obey. Jeho obrazové rekonstrukce
ikon, známých osobností, symbolů, 
                                                 
295 FAIREY, 2009, str. 36  
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vlastním očím" - zdroj: https://i1.wp.com/obeygiant.com/images/2015/07/obey
poster-fnl.jpg?zoom=1.5&fit=484%2C644&ssl=1 

Shepard Fairey je provokatér, který zkrátka potřebuje být viděn. Pouze žádaná 
pozornost dává jeho dílu konečný smysl, jelikož je založené na šíření hlubšího sdělení a 
potřebuje si tedy získat publikum, jemuž by mohlo svou „message“ předat. Aby však Fairey 
zvýšil šanci, že bude divák jeho poselství rozumět, snaží se esteticky zjednodušit 
komunikační proces, ve kterém s příjemcem svého umění navazuje dialog. Aby divák obraz 
přijal a okamžitě mu rozuměl, mluví Fairey skrze své obrazy jednoduchým, snadno 

grafickým jazykem a ikonografií populární kultury, která je pro 
širokou veřejnost přístupná a jednoduše konzumovatelná. 

Andy Warhol byl pro mě velkou inspirací, jelikož převáděl všední věci ve vysoké umění. 
Cítím to tak, že dělám taky vlastně pop-art, ale že zacházím ještě dál a posunuju celou věc 

Tímto způsobem Fairey snadno osloví více lidí, které mů
zakoušení jeho myšlenek, názorů, idejí a významu svých obrazů, potažmo celého projektu 

Jeho obrazové rekonstrukce zahrnují satirické reinterpretace nebo parodie populárních 
ikon, známých osobností, symbolů, silné emocionální fráze známé z klasických persvazivní 

 

https://i1.wp.com/obeygiant.com/images/2015/07/obey-eye-

Shepard Fairey je provokatér, který zkrátka potřebuje být viděn. Pouze žádaná 
né na šíření hlubšího sdělení a 

potřebuje si tedy získat publikum, jemuž by mohlo svou „message“ předat. Aby však Fairey 
zvýšil šanci, že bude divák jeho poselství rozumět, snaží se esteticky zjednodušit 

í navazuje dialog. Aby divák obraz 
přijal a okamžitě mu rozuměl, mluví Fairey skrze své obrazy jednoduchým, snadno 

grafickým jazykem a ikonografií populární kultury, která je pro 

Andy Warhol byl pro mě velkou inspirací, jelikož převáděl všední věci ve vysoké umění. 
art, ale že zacházím ještě dál a posunuju celou věc 

Tímto způsobem Fairey snadno osloví více lidí, které může pozvat 
zakoušení jeho myšlenek, názorů, idejí a významu svých obrazů, potažmo celého projektu 

zahrnují satirické reinterpretace nebo parodie populárních 
klasických persvazivní 



 

vizuálů nebo reklamní praxe apod.
Mao Ce-tunga, Faireyho vizuály jsou silné, zapamatovatelné a mají silný 
tomto místě se podobě s Warholem nelze ubránit.
 
Mix populární kultury s konceptem Obey má podle Faieryho navíc ještě i jinou přidanou 
hodnotu: „Používáním popkulturních atributů jsem chtěl za prvé naznačit, že nedělám umění, 
a za druhé, že Andreho považuju taky za ikonu, za jednoho z nich. Když chcete o něče
vyvolat dojem důležitosti, představte to v souvislosti s něčím o hodně vě
je starý trik, kterému nás učili ve 
provokativně.”297 
 

Obrázek 
editions.com/upload/standard/Shepard_Fairey_Lenin_Money_200.jpg

                                                 
296 GARCIA, 2006, str. 30   
297 OVERSTREET, Labyrint Revue  
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axe apod. Ať už jde o původního obra Andreho, Lenina či předsedu 
tunga, Faireyho vizuály jsou silné, zapamatovatelné a mají silný 

Warholem nelze ubránit. 

konceptem Obey má podle Faieryho navíc ještě i jinou přidanou 
Používáním popkulturních atributů jsem chtěl za prvé naznačit, že nedělám umění, 

a za druhé, že Andreho považuju taky za ikonu, za jednoho z nich. Když chcete o něče
vyvolat dojem důležitosti, představte to v souvislosti s něčím o hodně větším a úspěšnějším. To 

nás učili ve škole a který v prostředí ulic působil hodně 

 
Obrázek 35 „OBEY Lenin" - zdroj: http://static1.printed-

editions.com/upload/standard/Shepard_Fairey_Lenin_Money_200.jpg 

 
Labyrint Revue, 2006 

Ať už jde o původního obra Andreho, Lenina či předsedu 
tunga, Faireyho vizuály jsou silné, zapamatovatelné a mají silný emoční apel.296 Na 

konceptem Obey má podle Faieryho navíc ještě i jinou přidanou 
Používáním popkulturních atributů jsem chtěl za prvé naznačit, že nedělám umění, 

a za druhé, že Andreho považuju taky za ikonu, za jednoho z nich. Když chcete o něčem 
tším a úspěšnějším. To 

v prostředí ulic působil hodně 



 

 
Obrázek 36 „OBEY Mao" - zdroj: https://i1.wp.com/obeygiant.com/images/2015/07/lacma.jpg?fit=279%2C350&ssl=1

 
6.6.4 Resumé kampaně OBEY

„Kampaň OBEY má kořeny v
také podněty z populární kultury, komerčního marketingu a politické agitace. Fairey svou 
ideologií a ikonografií posiluje sám sebe. Kousavým sarkasmem hraničícím s
psychologií podněcuje pomocí imperativu „obey“ diváky k
propagandisty, kteří ohýbají svět ke svým 
 

6.7 Shepard Fairey jako značka
Na začátku případové studie bylo řečeno, že Shepard Fairey je dnes komerčně velmi 

úspěšný, ne-li vůbec nejúspěšnější street artový umělec na scéně. Postupem času svou práci 
natolik zpopularizoval, že k 
komerčních subjektů. V kapitole 5 jsme se věnovali fenoménu, který provází vývoj lidské 
kultury obecně, a to že okrajové proudy jsou postupem času standardně pohlcovány 
mainstreamem. Street art v tomto není výjimkou a výše byla popsána řada důvodů, pr
je street art ke splynutí s populární kulturou značně náchylný. V

                                                 
298 Obeyclothing.com  

97 

 
https://i1.wp.com/obeygiant.com/images/2015/07/lacma.jpg?fit=279%2C350&ssl=1

Resumé kampaně OBEY 
Kampaň OBEY má kořeny v punkové a skateboardové DIY kontrakultuře, ale přijímá 

populární kultury, komerčního marketingu a politické agitace. Fairey svou 
ideologií a ikonografií posiluje sám sebe. Kousavým sarkasmem hraničícím s

hologií podněcuje pomocí imperativu „obey“ diváky k tomu, aby brali dobrý zřetel na 
propagandisty, kteří ohýbají svět ke svým vlastním záměrům.“298 

Shepard Fairey jako značka 
Na začátku případové studie bylo řečeno, že Shepard Fairey je dnes komerčně velmi 

li vůbec nejúspěšnější street artový umělec na scéně. Postupem času svou práci 
 sobě přitáhl pozornost kultury hlavního proudu a dokon

kapitole 5 jsme se věnovali fenoménu, který provází vývoj lidské 
kultury obecně, a to že okrajové proudy jsou postupem času standardně pohlcovány 

tomto není výjimkou a výše byla popsána řada důvodů, pr
populární kulturou značně náchylný. V poslední kapitole této 

 

https://i1.wp.com/obeygiant.com/images/2015/07/lacma.jpg?fit=279%2C350&ssl=1 

punkové a skateboardové DIY kontrakultuře, ale přijímá 
populární kultury, komerčního marketingu a politické agitace. Fairey svou 

ideologií a ikonografií posiluje sám sebe. Kousavým sarkasmem hraničícím s reverzní 
tomu, aby brali dobrý zřetel na 

Na začátku případové studie bylo řečeno, že Shepard Fairey je dnes komerčně velmi 
li vůbec nejúspěšnější street artový umělec na scéně. Postupem času svou práci 

sobě přitáhl pozornost kultury hlavního proudu a dokonce i 
kapitole 5 jsme se věnovali fenoménu, který provází vývoj lidské 

kultury obecně, a to že okrajové proudy jsou postupem času standardně pohlcovány 
tomto není výjimkou a výše byla popsána řada důvodů, pro které 

poslední kapitole této 



 

případové studie se budeme věnovat právě komodifikaci Faireyho díla a jeho spolupráci 
s komerčním sektorem. 

 

Obrázek 37 Shepard Fai
/696b2d793f9dffdb818efac8050abe15064a140b/c=0

/media/2016/02/19/DetroitFreePress/DetroitFreePress/635915058855129648
 
6.7.1 Ikonizace Giganta

Vypadá to, že street art je ideální platformou pro propagaci daného umělce a jeho díla. 
Masová penetrace veřejného prostoru, estetická naléhavost obrazů, častá repetice jejich 
motivů, signifikantní umělecký brand, guerillový a agresivní charakter této praxe, 
„situacionistický“ účinek vizuálů, jejich silná message, podvratná protiautoritářská rétorika, 
autenticita umění, univerzální pop
vlastní práce vytvářejí ze street artu účinný propagační a marketingový nástroj, kte
publikum zkrátka oslovuje a má obrovský komunikační potenciál, jakého klasický marketing 
nemůže dosáhnout. 
 
Shepard Fairey byl jeden z prvních, kdo tohoto potenciálu využil skutečně na maximum. 
Povaha jeho práce má od začátku charakter reklamní kampaně,
skutečnou sice jen ironizuje a paroduje, ale to ve výsledku nemění nic na tom, že stále 
propaguje určitou sadu ideálů, a to velmi promyšleným způsobem, ať už graficky
psychologicky. Tím, že se jedná o propagandu
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případové studie se budeme věnovat právě komodifikaci Faireyho díla a jeho spolupráci 

Shepard Fairey - zdroj: http://www.gannett-cdn.com/-mm-
/696b2d793f9dffdb818efac8050abe15064a140b/c=0-37-2400-1842&r=x404&c=534x401/local/

/media/2016/02/19/DetroitFreePress/DetroitFreePress/635915058855129648-fairey-051615

Ikonizace Giganta 
treet art je ideální platformou pro propagaci daného umělce a jeho díla. 

Masová penetrace veřejného prostoru, estetická naléhavost obrazů, častá repetice jejich 
motivů, signifikantní umělecký brand, guerillový a agresivní charakter této praxe, 

tický“ účinek vizuálů, jejich silná message, podvratná protiautoritářská rétorika, 
autenticita umění, univerzální pop-kulturní vizuální kód a obecná tendence k
vlastní práce vytvářejí ze street artu účinný propagační a marketingový nástroj, kte
publikum zkrátka oslovuje a má obrovský komunikační potenciál, jakého klasický marketing 

prvních, kdo tohoto potenciálu využil skutečně na maximum. 
Povaha jeho práce má od začátku charakter reklamní kampaně, potažmo propagandy, která tu 
skutečnou sice jen ironizuje a paroduje, ale to ve výsledku nemění nic na tom, že stále 
propaguje určitou sadu ideálů, a to velmi promyšleným způsobem, ať už graficky

Tím, že se jedná o propagandu, se nakonec netají ani sám Shepard Fairey: 

případové studie se budeme věnovat právě komodifikaci Faireyho díla a jeho spolupráci 

 
-

1842&r=x404&c=534x401/local/-
051615-11-rw.jpg 

treet art je ideální platformou pro propagaci daného umělce a jeho díla. 
Masová penetrace veřejného prostoru, estetická naléhavost obrazů, častá repetice jejich 
motivů, signifikantní umělecký brand, guerillový a agresivní charakter této praxe, 

tický“ účinek vizuálů, jejich silná message, podvratná protiautoritářská rétorika, 
kulturní vizuální kód a obecná tendence k prosazování 

vlastní práce vytvářejí ze street artu účinný propagační a marketingový nástroj, který 
publikum zkrátka oslovuje a má obrovský komunikační potenciál, jakého klasický marketing 

prvních, kdo tohoto potenciálu využil skutečně na maximum. 
potažmo propagandy, která tu 

skutečnou sice jen ironizuje a paroduje, ale to ve výsledku nemění nic na tom, že stále 
propaguje určitou sadu ideálů, a to velmi promyšleným způsobem, ať už graficky, či 

c netají ani sám Shepard Fairey: 
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„Chtěl jsem komentovat propagandu pomocí vlastní stylistické paralely. OBEY je velmi 
sarkastická forma reverzní psychologie.”299 
 
Faireyho masivní streetartová kampaň přetvořila obra Andreho ve značku, pod kterou nyní 
sdružuje téměř veškerou svou činnost. Určité frekventované grafické motivy, objevující se ve 
Faireyho práci stále znovu a znovu, dostaly časem povahu obchodovatelné komodity. 
Generalizovaný obličej Giganta, pěticípá hvězda, dominantní barevné schéma, hybridní 
konstrukce obrázku a textu aj. Tyto často začleňované prvky se staly ochranou kulturní 
známkou Faieryho projektu. Na základě guerillového stickeringu a posteringu se během 20. 
let původně doslova bezvýznamný designerský projekt posunul ve výdělečný umělecký 
byznys a Fairey v produkt vlastního úspěchu. 
 
Andrew Wasserman na toto téma ve své práci Artist for Sale: The Production of Shepard 
Fairey píše následující: „Fairey vskutku vytvořil ikonu zosobněnou obrem Andrem, která 
funguje stejným způsobem jako každé jiné korporátní logo. Náš umělec tak úspěšně branduje 
nejen svou práci, ale i sebe samého. Vzhledem k tomu, že si pro svou práci volí taková média, 
která je snadné sériově vyrobit - plakáty, samolepky, šablony či billboardy - Faireyho obrázky 
obsahující logo OBEY slouží jako propagační materiály pro jeho ideologickou agendu.”300 
Vzhledem k myšlence jeho kampaně je proto ironií, že se Fairey tímto staví do pozice značky, 
jejímž cílem je prodávat a přesvědčovat. Sám tyto záměry nepřímo potvrzuje, když říká, že 
chce, aby se Andreho obličej stal natolik známým jako jakékoliv jiné korporátní logo a že jej 
reklama vždy fascinovala.301 A to se mu podle všeho daří více než dobře. Obey je nyní název 
značky. 
 
6.7.2 Faireyho spolupráce s komerčním sektorem 

Faiery tak nakonec svou reverzní propagandou sám provozuje určitou formu reklamy, 
která prodává především umělce samotného. Jejím vlastním jazykem reklamu napadal, 
parodizoval, sabotoval, ale nakonec tím pádem paradoxně i sám vytvořil. 
 

                                                 
299 FAIREY, 2009, str. 35 
300 WASSERMAN, 2008, str. 4 
301 BERRY, Wired Magazine, 1.8. 1996 
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Reklamu tak účinnou, že si jí všimli i firmy jako např. Levi´s, pro kterou Fairey v roce 2009 
vytvořil exkluzivní limitovanou edici džínů, triček, flanelových košilí a bund s výraznými 
detaily, které odkazují na jeho tvorbu a značku Obey. Zároveň se podílel i na propagaci 
kolekce: „Plakáty, které jsem navrhl pro Levi´s zobrazují návrat ke kořenům mé tvorby: na 
jedné straně stojí motiv průmyslové propagandy, který navazuje na výrobní tradici značky, a 
na opačné straně má druhá největší inspirace – punk rock a jeho obecné spojení se značkou 
Levi´s.”302 
 
Seznam firem, pro které Fairey pracoval je však mnohem delší: namátkou např. Nike, Google, 
Pepsi, Fender, Red Bull nebo Warner Brothers. Pro tyto komerční účely si Fairey založil 
dokonce i vlastní grafické studio Studio Number One, ve kterém se potkává marketing a 
umění. Firma se specializuje především na design, branding, reklamu a rušivé, inovativní či 
guerillové kampaně nebo marketing. Studio vedené právě Faireym si vydobylo pozici 
inovativního subjektu, který mísí nejnovější kulturní trendy (včetně street artu) s estetikou 
reklamní komunikace a vytváří tak progresivní, autentické marketingové formy. 
 
Takto např. vypadá práce studia pro jednu z kolekcí newyorské módní značky Saks Fifth 
Avenue. Fairey zde nechává naplno projevit své zalíbení ve stylu reklamní grafiky ruského 
konstruktivismu. „Jedná se vyloženě o propagandistický styl. Užívám jej, protože to má 
skutečnou sílu – jednoduchost barev společně s integrací obrázku a textu. Je to něco, co vás 
vždy zaujme a je schopné komunikovat maximum informací v minimálním čase.“303 říká Fairey 
o své slabosti pro propagandistickou estetiku, která se jeví jako účinný reklamní prostředek. 
 
 

                                                 
302 JENÍKOVÁ, 2015, str. 44 
303 GOODFELLOW, Obeygiant.com, 16.6. 2007 



 

 
Obrázek 38 Fairey pro Saks Fifth Avenue 

Obrázek 39https://thebidness.files.wordpress.com/2009/10/saks9woman
 
6.7.3 Faireyho vlastní marketing

Jak si však tak silnou poptávku po Faieryho práci vysvětlit? Zdá se, že úspěch jeho 
kampaně a přidružených komerčních aktivit musíme hledat v jisté kulturně
hodnotě, kterou jeho dílo publiku i reklamním zadavatelům přináší. „
se líbila ta myšlenka „vy..bat s
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Fairey pro Saks Fifth Avenue - zdroj: https://thebidness.files.wordpress.com/2009/10/saks7woman

brave-pants.jpg 

 
39 Faireyho konstruktivistický sytl v reklamě - zdroj: https://thebidness.files.wordpress.com/2009/10/saks9woman-no7-brighter-lips.jpg

Faireyho vlastní marketing 
Jak si však tak silnou poptávku po Faieryho práci vysvětlit? Zdá se, že úspěch jeho 

řidružených komerčních aktivit musíme hledat v jisté kulturně
hodnotě, kterou jeho dílo publiku i reklamním zadavatelům přináší. „Myslím, že spoustě lidem 

líbila ta myšlenka „vy..bat s programem“ ve společnosti ovládané korporátními obrazy. 

https://thebidness.files.wordpress.com/2009/10/saks7woman-no4-

lips.jpg 

Jak si však tak silnou poptávku po Faieryho práci vysvětlit? Zdá se, že úspěch jeho 
řidružených komerčních aktivit musíme hledat v jisté kulturně-společenské 

Myslím, že spoustě lidem 
programem“ ve společnosti ovládané korporátními obrazy. 
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Samolepky byly jako rebelský klacek vražený do špice kola, narušení sémiotiky spotřeby.“ 
tvrdí Fairey.304 Detailněji je problematika popsána v následujících řádcích. 
 
V kapitole číslo 5 se práce dotknula tématu o podobě moderního marketingu. Kotler uvádí, že 
obsah určitých hodnot jako složky přidané k samotným předmětům prodeje je nyní esenciální 
marketingový parametr. Celý diskurz se přesunul spíše k prodeji hodnot nežli fyzických 
produktů. Důležitá je image, charakter a povaha značky – co nám značka komunikuje, jakou 
duševní satisfakci nám přináší a jak značka zapadá do spotřebitelova hodnotového systému.305 
I Naomi Kleinová naznačuje, že současná doba je typická obratem od propagace užitné 
hodnoty výrobků a příklonem k propagaci životních hodnot asociovaných s danou značkou, 
„lifestyle marketingu“ a intenzivnímu lifestylovému brandingu.306 
 
Tento akcent na hodnotové benefity, jaké mohou spotřebitelům z vlastnění (nákupu) dané 
značky plynout, je obsažen i v díle Sheparda Faireyho. K přiblížení nám může posloužit 
citace části Faieryho Manifestu o jeho samolepkové kampani z roku 1990: 
 
„Další fenomén, který samolepka osvětlila, je viditelně chtivá povaha mnohých členů 
společnosti. Pro ty, kteří se vyskytli v okolí samolepky, je její familiárnost a kulturní 
rezonance konformní a vlastnit samolepku jim poskytuje určitý suvenýr nebo dárek na 
památku – memento. Lidé častokrát požadovali samolepku (…) pouze kvůli vlastnímu pocitu 
sounáležitosti. Zdá se, že samolepku Giant přijímají a vítají ti, kteří jsou rebelové nebo tak 
alespoň chtějí působit. Ačkoliv takoví lidé nemusejí znát přesný účel té samolepky, užívají si 
její rušivý, undergroundový charakter a přejí si podílet se na její humorné a absurdní 
přítomnosti, jež se určitým způsobem jeví jako protisystémová či nekonvenční.“307 
 
Je to tedy potřeba se ztotožnit s konkrétními ideály, v tomto případě s ideály protikulturní 
revolty, jež motivují spotřebitele k podpoře Faireyho značky. Fairey sám se snaží právě i do 
své komerční práce zahrnovat hodnoty jak street artu obecně, tak i své vlastní jako je 
zmiňovaná protisystémová kultura punku, anti-elitismus, anarchie, zpochybňování autorit, boj 
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za demokracii ve veřejném vizuálním prostoru, ilegální nátura hnutí graffiti, svoboda projevu, 
environmentalismus, liberalismus nebo pacifismus, které prostupují celou jeho tvorbou vůbec.  
 
Fairey si je prodejního potenciálu těchto svých ideálů dobře vědom a dokáže na něm následně 
i vydělávat. Dobře je to patrné např. na faktu, že Fairey založil v roce 1997 společně se svým 
street artovým kolegou Davidem Kinseym marketingovou agenturu BLK/MRKT, která 
vytváří kampaně speciálně zaměřené na demografickou skupinu spotřebitelů ve věku 15-25 
let, především z marketingem velmi vyhledávané rebelující generace Y. Tato generace je pro 
korporace a jejich reklamu velmi špatně přístupná, podezřívavá a Faireyho firma proto do své 
práce adoptuje autenticitu undergroundu a rebelující estetiky street artu. BLK/MRKT 
produkuje žhavou, extrémní, do očí bijící, vizuálně velmi agresivní grafiku zaměřenou na 
mládež s pulsující přítomností undergroundu a kontrakulturní rétoriky, tolik typické i pro 
Faireyho původní dílo spjaté s fenoménem Obey. „Zvolili jsme si název Black Market, protože 
to má jistou drsňáckou a undergroundovou konotaci. Většina klientů s námi chce 
spolupracovat právě kvůli našemu propojení s undergroundem, jelikož vidí, že to mládež 
oslovuje.“ říká Fairey. 
 
David Kinsey souhlasí, když tvrdí, že si jejich firmu korporace najímají právě kvůli 
schopnosti přenášet sílu jeho a Faireyho street artu do uvěřitelného a relevantního 
marketingového konceptu pro komunikaci s trhem generace Y, aniž by se taková snaha zdála 
nepřirozená či falešná. „Mluvíme prakticky americkým korporátním jazykem, ale vlastním 
hlasem a žargonem. Přemosťujeme propast mezi hardcorovým undergroundem a 
mainstreamovou korporátní Amerikou“, shrnuje Kinsey. „BLK/MRKT se stala velmi úspěšnou 
v zaujmutí pozice jako firmy, která dokáže dobře cílit na subkulturní demografii, zatímco si 
stále udržuje smysl pro opravdovost.“ doplňuje ve své studii Damien Droney.308 Firma 
úspěšně vyvažuje protikulturní i komerční stránku své identity způsobem, který neuráží 
zástupce ani jedné či druhé strany. Ke klientům firmy patřily v minulosti společnosti jako 
Virgin, Dream Works či Universal Pictures. 
 
„Vypadá to, že spoustu mainstreamových firem se nyní více obrací na street artové umělce, 
aby restrukturalizovali a vzkřísili svou image. Proč? Protože jsou chytří a nechtějí vypadat 
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pouze jako korporátní blbci. Dokáží se o svém cílovém trhu dovtípit, což jim u něj pomáhá 
vypadat skutečněji“, uzavírá téma Shepard Fairey.
 
Nedlouho po startu agentury BLK/MRKT si navíc Fairey v
vlastní oděvní značku OBEY Clothing
kampaně, umění, poselství a ideálů.
Faireyho dosavadní práce se od začátku prodává velmi dobře a na popularitě získává i 
nadále.311 Mimo to pak v minulosti např. vydával (podobně jako kdysi Warhol) i magazín 
Swindle, který se zaměřoval na celebrity ze světa street artu, hudby a kultury nebo společnosti 
vůbec. „Swindle nestojí obvyklých pět, ale dvacet dolarů. Těch patnáct zaplatíte za magický 
dotek undergroundu, nezávislosti, vzpoury proti konvencím…
 

Obrázek 40 Fairey řídí vlastní oděvní firmu „Obey Clothing" http://2youyw1q0n8w1n6f342py17z.wpengine.netdna
 
Faireyho dílo je velmi obsáhlé a nelze jej na tomto prostoru celé obsáhnout.
věnuje i environmentalismu, lidským právům, hudbě nebo politice.
proto ještě okrajově zmínit jeho plakát
států Baracka Obamy k příležitosti jeho prezid
ikonografické pózy, stylu oblékání a dalších aspektů, jež si obvykle spojujeme s vyobrazeními 
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pouze jako korporátní blbci. Dokáží se o svém cílovém trhu dovtípit, což jim u něj pomáhá 
uzavírá téma Shepard Fairey.309 

Nedlouho po startu agentury BLK/MRKT si navíc Fairey v roce 2001 založil přímo i svou 
OBEY Clothing jako určitou extenzi pro šíření jeho vlivné street artové 
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JF Kennedyho v médiích, a stejně tak ze stylu plakátové agitace používané bolševickým
umělci ve dvacátých letech.”313

Obamově kampani. Jednalo se však o Faireyho vlastní iniciativu a počin neměl komerční 
charakter. Definitivně však vrhl umělce přímo do středu tzv. hlavního proud
 

Obrázek 41 Faireyho plakát „HOPE" na podporu Obamovy kandidatury v roce 2008 
cdn.co/assets/15/22/1432843145

 

6.8 Shepard Fairey – umělec na prodej?
Shepard Fairey nás nabádá, abychom 

veřejným reklamním obrazům kriticky. Jestliže se máme podle Faireyho jako jedinci žijící v 
masové spotřební společnosti „probudit” a vše až descartesovsky zbochybňovat, je
načase podrobit kritice i dílo jeho
 
Fairey se svou kulturní sabotáží snaží bojovat proti strukturám kapitalismu a spotřební, 
korporátní kultury. Za poslední dvě dekády však 
zapadnul. Fairey se rozhodnul navyšovat objem své propagandistické činnosti na základě 
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financování ze zdrojů získaných od objektu jeho partyzánského disentu – komerčních 
společností spotřební kultury. Tato „inside/ outside“ strategie, jak ji Fairey sám nazývá, se 
však na jeho adresu stala předmětem kritiky. Umělec je mnohými označován jako rebel, který 
se ale systémem nechal nakonec skoupit. 
 
„Teď, když dělám plakáty a trička na prodej, považují někteří celý projekt za 
znehodnocený.“314 „Od některých slýchávám, že jsem se na základě práce pro firmy zaprodal. 
Já však dávám všechen svůj zisk zpět do samolepek a plakátů určených na ulici, protože to je 
to, co miluji.“315 Myslím, že si spousta lidí neuvědomuje, jak drahé je vyrábět plakáty a 
samolepky, jež jsou pak obětovány ulici, stojí spoustu peněz.“316 Rozumím tomu, že si někteří 
lidé přejí, aby Gigant neztratil svou undergroundovou auru, které po celá ta léta požíval. Já 
se však, i v rámci komerční aplikace, snažím zachovat rebelského ducha kampaně a 
pouličního projektu Obey.“317 „Snažím se mezi undergroundovou důvěryhodností a 
komerčním úspěchem zachovat dobrou rovnováhu.“ uzavírá Fairey.318 
 
Umělec dále vysvětluje, že je to právě komerční práce, jež mu vůbec dovoluje zůstat svým 
ideálům věrný a projekt Obey celkově posilovat. On jednoduše pouze vytvořil pro své dílo 
poptávku a metoda financování jeho kampaně skrze komerční designérskou činnost mu tak 
umožňuje např. odrážet tlak trhu s vybraným uměním nebo mu dává svobodu cestovat po 
světě a provozovat skutečně masivní, globální propagandu. Faireyho ambiciózní kulturní 
jamming těchto doslova gigantických rozměrů je zkrátka nákladným podnikem a teprve role 
jakéhosi street-artového Robina Hooda, kdy Fairey používá korporátní peníze k šíření svého 
bezplatného díla a agendy, činí jeho projekt vůbec uskutečnitelným. Peníze navíc nemají na 
podobu projektu Obey žádný vliv, o jeho znehodnocení by mohla být řeč teprve tehdy, kdyby 
tomu tak skutečně bylo.319 
 
Obě kliky, jak jeho komerční, tak nekomerční práce, se proto doplňují a navzájem na sebe 
odkazují. Pozornost, jakou dostává jeho čistě pouliční dílo, se promítá do lesku jeho legální, 
potažmo komerční práce, která zase pomáhá ekonomicky udržet původní kontrakulturní 
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projekt Obey.320 Řečená „inside/ outside“ strategie zahrnuje dvojí způsob šíření jeho díla: 
demokratickou pouliční praxí, ale i skrze distribuci v galeriích či právě skrze komerci, což je 
pro Faieryho pouze další možnost, kterou nemá důvod nevyužít. „Je dobré pracovat okolo 
systémového diktátu, když je potřeba, ale zároveň se nebát jít dovnitř toho systému a pracovat 
i v něm. To byl vždycky můj přístup.“321 
 
Faiery vůbec vidí paradoxní sbližování v zásadě antikonzumeristického hnutí street artu se 
sférou spotřebního trhu jako něco zcela nutného.322 Časem totiž při realizaci své propagandy 
zjistil, že ačkoliv je to nepříjemné, struktury kapitalistické společnosti zkrátka nevyhnutelně 
podléhají ekonomické matici o vztahu nabídky a poptávky.323 „Vzestup street artu je obecně 
dost zajímavá věc. Důvodem, proč jsem svou knihu pojmenoval „Supply and Demand“ je to, 
že ekonomické a kulturní síly kolem street artu jsou to nejvíce fascinující na jeho vývoji, na 
vývoji street artového umělce, tohoto hnutí, politiky, módy, hudby, všeho. Zajímavé je 
pozorovat, jak se street art a graffiti stalo více přijímané a prodávané, což někteří lidé vítají, 
zatímco jiným se to nelíbí.“324 
 
„Korporace dnes zjišťují, že spojení s něčím vyostřeným, rebelským nebo kontroverzním, pro 
ně má určitou marketingovou hodnotu. Kapely, herci, sportovci, umělci a kdokoliv jiný kdo 
má potenciál ovlivňovat populární kulturu, se stává součástí korporátního sponzoringu.“325 
 
Fairey sám tvrdí, že je věřícím kapitalistou a nemá nijak zvláštní důvod se bránit společenské 
roli umělce jako své profese. Český Pasta Oner, který čelí podobné situaci, tedy nařčení, že se 
coby street artový umělec zaprodal konzumní hegemonii, brání sebe i celý jev následujícím 
způsobem: „Umělec by měl být veřejně známá osobnost a měly by být jasné a známé jeho 
názory na danou věc a neměl by být přehnaně skromný - to je faleš a není to fér. Každý z těch 
lidí, co něco tvoří, chce být objevený, chce vystavovat a chce být vidět a chce, aby ty věci měly 
úspěch. A kdo říká, že ne, tak prostě lže.”326 
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Úspěch je pro tyto umělce zkrátka žádoucí, jelikož se teprve takto mohou realizovat naplno a 
představit světu svá díla s maximalizovaným účinkem. Více hovoří Fairey: „Dialog, jaký 
může projekt (Obey) nastartovat o procesu absorbce obrazů je ten vůbec nejdůležitější aspekt. 
Tento dialog má největší význam, pokud bude kampaň natolik persvazivní, že se stane trendem 
- psychologicky řízeným šílenstvím.“ Faierymu vlastně nejde o nic jiného, než prodávat svou 
propagandu, jež inzeruje celý projekt a jeho myšlenky.327 Kampaň může naplno fungovat jen 
tehdy, když dosáhne potřebné viditelnosti. Tu zajišťuje právě propaganda, která je ovšem 
zpětně zároveň i předmětem a produktem celé kampaně. Propaganda a produkt zde splývají 
v jeden subjekt. 
 

6.9 Závěr případové studie 
Jestliže chtěl Shepard Fairey svou prací vyvolat silnou reakci a diskuzi, bezpochyby se mu to 

skvěle daří. Street artista svým náhodně nalezeným memem odhalil skryté principy 
ovlivňování mysli a zjistil, jak zábavná a především výdělečná tato praxe může být. Vzhledem 
k jeho celoživotní práci je však ironií, že se on sám nakonec staví do pozice značky, jejímž cílem 
je prodávat a přesvědčovat. Otázkou je, jestli to vzhledem k jeho argumentům z předešlé kapitoly, 
snižuje jeho kredit a devastuje celou myšlenku Obey, nebo je Fairey naopak jakýmsi subkulturním 
Robinem Hoodem – hrdinou celé street artové scény. To ponechme na názoru každého z nás. 
 
Faktem nicméně zůstává, že umění a revolta dostávají ve Faireyho případě výrobní a 
spotřebitelský charakter a jeho drásavá kulturní sabotáž formu ochočené komodity. Už jen 
Faireyho ironické heslo „Manufacturing Disent since 1989“ je jasným firemním sloganem a 
jasným důkazem, že i antikonzumní disent je předmětem masové výroby a spotřeby a 
nesystémové, protikapitalistické, rebelující umění je pak možné komodifikovat a zpeněžit. 
Jak? Fairey (a mnoho dalších) ukazuje, že formou sebeironizující podvratné reklamy či 
parodie na propagandu. V jistém smyslu se tato hra na firmu skutečně jeví jako nejlepší 
způsob šíření umělcova díla. 
 
Není však legrace nakonec přeci jen krutou pravdou? Není Obey skutečně firma? Jedná se 
stále o reverzní antipropagandu demotivující k uposlechnutí autoritářských „obrů“ a jejich 
zářných hesel, když nám tato forma současně nabízí a inzeruje nějaký produkt, ať už ve formě 
trička, výstavy, produktového designu nebo prostě jen nonkonformní ideologie nabádající k 
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revoltě? Nabízí se zde pocit, že Fairey celou dobu podrýval spíš sám sebe než kapitalismus a 
svému projektu se již od začátku škodolibě smál, když vytvářel sarkastický vtip, který si 
utahuje sám ze sebe, a nemohl tudíž dopadnout jinak než právě zesměšněním. Možná ale 
právě díky tomuto protichůdnému, rozporuplnému přetáčení logiky a funkce celé kampaně, si 
Fairey zasluhuje pozornost a obdiv. 
 
Paradoxně jsou totiž obě formy (jak marketing, tak demarketing) zcela zaměnitelné, už jen 
třeba na základě toho, že parodie vzdává originálu čest a tím se sama svým způsobem 
originálem stává. Je to tudíž jedna a ta stejná věc, dvě strany jedné mince. Shepard Fairey 
odhalil kouzlo a velký efekt tohoto paradoxu, svým sabotérským memem naši kulturu 
(de)manipuloval, aby ji následně svůj disent prodal. Ať už chtěná či nechtěná, tato hybridní 
sabotáž sabotáže dělá z Faireyho skutečného génia marketingu a jeho vzor - Andy Warhol - 
by na něj byl jistě pyšný. 
 
Až se doposud neznalý čtenář na ulici znovu potká s oním hypnotickým a nejasným 
obrázkem, o kterém byla řeč na začátku, a bude se ptát, jestli se jedná o svobodu hlásající 
umění či propagandu v pravém slova smyslu, může vědět toto: Je to obé. „Ve jménu zábavy a 
pozorování.“328 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
328 FAIREY, 2009, str. 5 



 
110 

 

ZÁVĚR 
Střetávání alternativní a dominantní kultury je fascinující jev. Jako zajímavá se ukazuje být 
především určitá nevyhnutelnost, s jakou k tomuto interkulturnímu magnetizmu dochází. 
Zjišťujeme ale, že je to praxe ve výsledku výhodná pro obě strany: masová kultura z adopce 
street artu jednoznačně profituje a hnutí zase získává rázem větší legitimitu pro šíření svých 
ideálů a poselství. 
 
I když není možné celou problematiku postihnout v jedné bakalářské práci, autor doufá, že se 
mu tímto textem daří na téma vztahu marketingu a street artu alespoň částečně přispět novými 
souvislostmi, buď prostřednictvím analýzy vybrané části díla Sheparda Faieryho, nebo prostě 
jen v rovině obecné. I když si je autor vědom, že by práce mohla daný okruh uchopit a 
vystihnout lépe, efektivněji či podrobněji, nalezení dokonalosti se zdá být utopí. I přesto však 
pro diskurz nacházíme několik interesantních zjištění: 
 

1) Street art nese řadu znaků identických se svým protějškem – marketingem. Jelikož 
street artisté usilují o výraznou či masivní propagaci vlastního díla, chovají se jako 
klasičtí marketéři a mezi oběma (zdánlivě nesmiřitelnými) stranami dochází 
k intenzivní vzájemné výměně inzerčních technik. 
 

2) Inspirace street artem může např. firmám a jejich kampaním poskytovat technickou 
výhodu ve volbě optimálního marketingového média včetně jeho následné re-
interpretace. V tomto směru hovoříme např. o guerilla marketingu. 

 
3) Důležitý se pro obě praxe jeví i vizuální kód, jakým ke svým publikům promlouvají. 

Ikony a symboly populární kultury jsou velmi univerzální a svou okamžitou 
srozumitelností usnadňují komunikátorům proces atrakce a úspěšné interpelace329 
diváka. Výrazná grafika a agresivní kombinace barev pak vedou k zesílení příslušného 
poselství vizuálu. 
 

                                                 
329 Pojem interpelace používají ve své knize Studia vizuální kultury autorky Sturkenová a Cartwrightová 
v přeneseném slova smyslu oproti jeho původnímu významu z oblasti práva. V mediální teorii pak pojem 
označuje proces, kdy daný obraz dává divákovi najevo svůj doporučený význam. Podle: STURKEN, 
CARTWRIGHT, 2009, str. 60 
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4) Kulturní memy dokáží významně stimulovat danou kampaň, ať už uměleckou, nebo 
komerční. Street artisté, potažmo marketéři, se musejí snažit memy identifikovat nebo 
dokonce rovnou vytvářet. Jak? Za pomocí techniky intertextu, kdy jsou konvence 
nějakého žánru vytrhnuty z jejich původního kontextu a posazeny do cizí významové 
roviny způsobem, který je neotřelý, chytrý a hlavně vtipný. Recipienti mají následně 
tendenci šířit informaci obsaženou v takovém memu samovolně a tím pádem i 
multiplikovat její zásah. 
 

5) Alternativní, nesystémové, rebelující protikapitalistické či antikonzumeristické hnutí a 
umění je pak ve výsledku komodifikovatelné a zpeněžitelné - je možné jej do 
populární kultury standardně zahrnout, vytvořit z něj zboží a to následně prodat. 
Vypadá to, že právě v kontrakulturním disentu spočívá pro oficiální struktury 
překvapivě vysoká hodnota. 
 

6) Pro firmy se tedy (s odkazem na předešlý bod) jeví jako výhodné spojovat svou image 
s autentickými, okrajovými trendy, které ještě nebyly masovou kulturou zcela 
pohlceny, a implementovat do svých struktur jejich hodnotový rejstřík. To vše pro 
vytvoření funkčních marketingových strategií v moderní době, jež je charakteristická 
posunem komunikovaných rysů produktů od jejich užitných vlastností spíše k těm 
společenským jako k výrazu určitého životního stylu nebo přesvědčení. 

 
Street art ve zkratce představuje pro marketingová oddělení firem atraktivní zdroj inspirace, 
což je i důvodem, proč se k němu obracejí s cílem navýšit efektivitu a relevanci svých 
kampaní: 
 
Masová penetrace veřejného prostoru, estetická naléhavost obrazů, častá repetice jejich 
motivů, guerillový a dotěrný charakter kampaní, neotřelý, „situacionistický“ účinek vizuálů, 
jejich silná message, podvratná, ironizující rétorika a hravý žánrový mix univerzálního kódu 
populární kultury v kontextu kultury paradoxně alternativní. Toto jsou hlavní aspekty 
redefinující street art nyní jako účinný propagační a marketingový nástroj, který publikum 
zkrátka oslovuje a který má obrovský komunikační potenciál, jakého „tradiční“ marketing 
nemůže dosáhnout. 
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Dobrým příkladem mluvícím za všechny je na tomto místě práce pouličního umělce Sheparda 
Faireyho, který se s reklamou dobře sblížil a je jedním z těch, kdo napomáhají prolínání obou 
sfér a způsobují tím právě i ony problémy s interpretací řady marketingových nebo naopak 
uměleckých produktů. Některá Faireyho komerční díla byla např. v minulosti galerijně 
vystavována společně s částmi jeho původní kampaně Obey, ale objevovaly se i na ulici, což 
vede k tomu, že již skutečně není dost dobře možné od sebe reklamu a umění rozlišit. 
 
Faireyho „experiment“ dobře ilustruje dnešní dominanci modelu obrazů jako komodit či 
procesu integrace subkultur do systému pozdního kapitalismu. Fairey jako jeden z agentů 
kulturní rezistence nakonec úspěšně komunikuje a prodává svou street artovou kampaň ve 
formě značky Obey. Zjišťujeme, že v paradoxu o významu věcí spočívá veliké kouzlo a také 
trvalý dvojitý efekt toho, kdy se serióznost i sarkasmus navzájem neustále přetáčejí, parodie 
se stává originálem a naopak, což je jednoduše zarážející a pozoruhodné. A o pozornost tu jde 
především. Tento fenomenální efekt „uhrančivé hybridity“ (míšence vtipu a vážnosti) objevil 
již Marcel Duchamp a po něm pak Andy Warhol. Nyní se k nim přidává Shepard Fairey, 
s ním celý street art a přizván byl nakonec i marketing.  
 
Zkřížením undergroundu a komerce může vzniknout konkurenceschopný marketingový 
model vyhovující současným citlivým vztahům mezi veličinou nabídky a poptávky 
v prostředí pozdního kapitalismu. 
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SUMMARY 
The clash between alternative and the dominant culture is a fascinating phenomenon. What 
appears to be most interesting about it is the sort of inevitability with which this intercultural 
magnetism occurs. Nonetheless, it is observed and concluded that this phenomenon is, 
ultimately, beneficial for both sides: on the one hand, the mass culture clearly benefits from 
the adoption of street art and, on the other hand, the movement consequently enjoys greater 
legitimacy for the spreading of its ideals and messages. 
 
Although it is impossible to cover the issue in its entirety in one Bachelor thesis, the author 
believes that the present text contributes, at least partially, to the topic of the relationship 
between marketing and street art by presenting and elucidating new findings, relations and 
links, either through the analysis of a selected part of Shepard Fairey’s work or simply on the 
theoretical level. Although the author is aware that the thesis could approach and express the 
given topic better, more effectively and in greater detail, the aim of reaching perfection 
appears to be utopic. Notwithstanding, for the sake of discourse, several intriguing findings 
have been reached: 
 

1) Street art and its counterpart – marketing – share a number of features. Since street 
artists strive for a strong, massive promotion of their work, they behave as 
conventional marketers and there is an intensive mutual exchange of advertising 
techniques between the two seemingly irreconcilable parties. 
 

2) Finding inspiration in street art may provide companies and their campaigns with a 
technical advantage when selecting the optimum marketing medium, including its 
subsequent re-interpretation. In this respect, we are talking about, for instance, 
guerrilla marketing. 

 
3) In both instances, what appears to be significant is the visual code through which the 

respective audiences are addressed. Popular culture icons and symbols are very 
universal and their immediate intelligibility facilitates the process of attraction and 
successful interpellation330 of the viewer on the part of the communicator. Striking 

                                                 
330 The term „interpellation“ is used by Sturken and Catwright in their book called Practices of Looking : An 
Introduction to Visual Culture in a figurative sense as opposed to its original meaning from the field of law. In 
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graphics and aggressive colour combinations further enhance the message represented 
by the given visual.  

 
4) Cultural memes have a potential to significantly stimulate a given campaign, whether 

artistic or commercial. Street artists as well as marketers must strive to identify memes 
or even create them. How? Using the technique of intertextuality, that is, uprooting the 
conventions of a certain genre from their original context and setting them into an 
alien semantic plane in a way which is original, clever and, above all, funny. The 
recipients then tend to spontaneously spread the information contained in such memes 
and thus multiply its impact.  

 
5) The alternative, non-systemic, rebellious and anti-capitalistic or anti-consumerist 

movement or art is eventually commodifiable and marketable; it is possible to 
incorporate it into popular culture, make it into goods or merchandise and sell it. It 
seems that countercultural dissent constitutes a surprisingly high value for the official 
structures. 
 

6) Thus, with reference to the previous point, it appears that it is beneficial for companies 
to associate their image with authentic, marginal trends which have not yet been fully 
absorbed by mass culture and adopt their values in order to establish functional 
marketing strategies within the context of the modern era which is characterized by a 
shift in the communicated product characteristics from the functional, utility properties 
towards rather “social” properties as an expression of a certain lifestyle or set of 
beliefs. 

 
In short, street art represents an attractive source of inspiration for companies’ marketing 
departments which is also the reason why they turn to it with the aim of increasing the 
efficiency and relevance of their campaigns: 
 
Mass penetration of public space, aesthetic urgency of images, a frequent repetition of their 
motifs, a guerrilla and intrusive nature of the campaigns, an original “situationist” effect of 
visuals, their strong message, subversive and ironic rhetoric and a playful genre mix of the 
                                                                                                                                                         
media theory, the term refers to a process whereby a given image indicates to the viewer what its recommended 
meaning is. See: STURKEN, CARTWRIGHT, 2009, pg. 60 
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universal code of popular culture in the context of a culture which is paradoxically 
alternative. These are the main aspects that now redefine street art as an effective 
promotional and marketing tool which appeals to audiences and has a huge communication 
potential, unattainable by “conventional” marketing. 
 
In this context, a good example speaking for all is the work of a street artist named Shepard 
Fairey who is very familiar with the advertising industry and is one of those who contribute to 
the mingling of the two spheres and thus cause problems in the interpretation of a number of 
marketing or artistic products. For instance, some of Fairey’s commercial works were 
exhibited in galleries in the past along with parts of his original Obey campaign, but they also 
appeared on streets. It is therefore not possible to clearly distinguish between advertising and 
art any more. 
 
Fairey’s “experiment” is a good illustration of the contemporary dominance of images as 
commodities or a process of subcultures integration into the late capitalism system. An agent 
of cultural resistance, Fairey eventually achieves successful communication and “sells” his 
street art campaign in the form of the brand of Obey. It is found out that a great charm rests in 
the paradox of the meaning of things as well as a sustained double effect of seriousness and 
sarcasm constantly shifting between oneanother and parody becoming the original and the 
other way round. That is simply astounding and remarkable. And what matters most is the 
attention. This phenomenal effect of “mesmeric hybridity” (a mixture of humour and 
seriousness) was discovered already by Marcel Duchamp and, later, Andy Warhol. Now, 
Shepard Fairey joins the two, followed by street art as such and, finally, marketing as well. 
 
Crossbreeding underground and commercialism can give rise to a competitive marketing 
model meeting today’s delicate and sensitive relationships between supply and demand in the 
environment of late capitalism. 
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