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Abstrakt 

Táto práca sa zaoberá vybranými prvkami v komunikačnej stratégii graffiti umelca 

Banksyho, menovite príbehom, diskurzom a kontextom. Ide o štúdiu kulturologickú, ktorá pri svojej 

analýze stavia na poznatkoch z  rôznych spoločenskovedných odborov a ich interdisciplinárnom 

prepojení. Každá časť je sprevádzaná rozborom niekoľkých umelcových prác. Hlavným cieľom tejto 

tézy je podať ucelený pohľad na komunikáciu, ktorú Banksy prostredníctvom svojich graffiti realizuje. 

 

Kľúčové slová: Banksy, komunikácia,  moderný mýtus, komika, verejný priestor, street art, 

graffiti.  

 

 

Abstract 

 This paper deals with the selected features of communication strategy in artist Banksy´s 

graffiti; namely story, discourse and context. It is a culturological analysis that puts together pieces of 

knowledge from several disciplines with the humanities and aims at their interdisciplinary integration. 

The main goal of the paper is to provide a coherent view of the communication performed through 

Banksy´s artwork. 

Key words: Banksy, communication, modern myth, the comic, public space, street art, 

graffiti. 
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1 Úvod 

1.1 Úvodom 

Táto bakalárska práca chápe graffiti britského umelca Banksyho ako spôsob 

komunikácie a za svoj cieľ si kladie analýzu vybraných prvkov, ktoré sú v tejto komunikácii 

obsiahnuté. Kvôli rozsahovým obmedzeniam tohto druhu tézy som sa rozhodla zamerať na 

komunikačný príbeh, diskurz a rámec v Banksyho prácach, vedome tak ponechávajúc otvorenú 

napríklad problematiku autora, príjemcu alebo nosiča v komunikačnej stratégii.  

Na úvod, v ktorom sú stručne predstavení kľúčoví autori tejto práce, Banksy sám 

a súčasné chápanie komunikácie, nadväzuje časť prvá, kde sa v zásade venujem práve príbehu 

Banksyho graffiti, respektíve podávam analýzu správy, ktorú Banksy prostredníctvom svojho 

graffiti komunikuje a to predovšetkým vo vzťahu k spoločnosti, nakoľko sú jeho práce typické 

najmä svojim politickým nábojom. Časť druhá, diskurz v Banksyho komunikačnej stratégii, sa 

zaoberá spôsobom, akým v rámci svojho graffiti Banksy svoju správu komunikuje, menovite 

rieši úlohu komiky v Banksyho graffiti, ktorá je nazeraná z hľadiska spoločenských vied. 

Pozornosť je venovaná tiež charakteristickým prvkom Banksyho obrazov a síce symbolike ním 

volených farieb, ako aj významu postáv v jeho prácach figurujúcich najčastejšie. Tretia časť, 

kontext v komunikačnej stratégii, celkom zoširoka pokrýva problematiku mestského priestoru, 

jeho premeny a jeho vzťahu k street art. Hoci tretia časť, na rozdiel od predchádzajúcich dvoch, 

neprináša vo vzťahu ku graffiti obecne a Banksyho dielam konkrétne žiadne nové poznatky či 

uhol pohľadu, považujem ju za nemenej podstatnú súčasť tejto práce, pretože poskytuje rámec, 

v ktorom je graffiti tvorené a súčasne čítané. Je to miesto, ktoré si umelec zvolil ako svoje 

pôsobisko, ako priestor svojej komunikácie. 

Moja práca sa vlastne pohybuje na rozmedzí dvoch rovín; v rovine prvej sa snažím 

poskytnúť dostatok teoretických informácií pre pochopenie daného prvku, rovina druhá sa zase 

venuje vztiahnutiu týchto poznatkov na Banksyho obrazy a analýze konkrétnych artefaktov. 

Jednotlivé časti práce môžu byť nazerané jednak samostatne, ako rozbor jednotlivých prvkov 

v rámci Banksyho tvorby, ale predovšetkým tiež vo vzájomnej previazanosti, pretože motívom 

k venovaniu sa tejto téme je moja túžba pochopiť špecifiká v Banksyho tvorbe (napríklad užitie 

komiky, potkany ako opakujúci sa symbol, politický náboj jeho obrazov či fakt, že galériou mu 

je ulica) a snaha dať ich do súvisu. Keďže ide napriek úvodnému okresaniu témy o záber 

pomerne široký, interdisciplinárny charakter tejto práce sa javí ako samozrejmý, od filozofie cez 

antropológiu až k sémiológii a ďalším oborom, sledujúc tak moje holistické chápanie 

problematiky. Z tohto dôvodu je predložená práca prácou kulturologickou a nesleduje striktne 
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vymedzené metódy. Ambíciou tejto práce je podať čitateľovi koherentný obraz vybraných 

prvkov v Banksyho graffiti a urobiť artikulovaným to, čo by sme inak vnímali len intuitívne. 

1.2 Kto je Banksy? 

Na tomto mieste by som chcela stručne predstaviť samotného Banksyho, aby si aj 

čitateľ, ktorý sa s týmto umelcom dosiaľ nestretol, mohol o ňom utvoriť povedomie ako základ, 

ktorý ho bude ďalej sprevádzať hlavnými kapitolami tejto práce. 

Banksy je dnes svetoznámym umelcom, hoci dodnes svetu nie je s istotou známe, kto 

sa pod týmto pseudonymom skrýva. Jeho práca sa ľahko identifikuje nielen vďaka jeho 

štylizovanému podpisu, ale najmä na základe štýlu jemu vlastnému. Banksy je pôvodom Brit so 

základňou v Bristole, kde pôsobí od deväťdesiatych rokov uplynulého storočia. Spočiatku len 

príležitostne užíval stencilovú techniku, založenú na šablónach vyrezaných z tvrdého papiera, 

najčastejšie z kartónu, ktoré sa neskôr sprejom prestriekajú na cieľovú plochu (Ganz, 2004: 35). 

Zhruba od roku 2000 sa Banksy rozhodol stencilu venovať naplno, uvedomujúc si, že výrazne 

urýchľuje prácu, čo je veľmi podstatný faktor berúc do úvahy ilegalitu graffiti (Banksy, 2007). 

Svetový ohlas získal Banksy vďaka svojskej kombinácii inteligencie a značnej dávky 

humoru, sarkazmu a irónie, pričom jeho diela často sprevádzajú zvučné slogany. Pointa 

sloganov je zväčša namierená proti násiliu, masovej spoločnosti či konzumerizmu (viac 

v nasledujúcej časti). Dôležitým prvkom je tiež provokácia, ktorú nedosahuje len samotným 

obsahom či formou graffiti alebo inštalácie, ale tiež miestom, kde je dielo zasadené. 

V septembri 2006 napríklad inštaloval vzduchom naplnenú figúru muža oblečenú do 

oranžového väzenského overalu s čiernou maskou a putami v Disneylande, aby tak upozornil na 

dianie vo väzení Guantánamo na Kube.1 V jeho graffiti najčastejšie figurujú deti, policajti a 

potkany. Okrem graffiti je Banksy známy aj svojim rozvracaním svetoznámych malieb. Slávnou 

je napríklad Banksyho prerábka Jazera s leknami od Clauda Moneta, kde pod idylickým 

mostíkom v jazierku pláva nákupný vozík a iný odpad. Šokujúca je tiež jeho verzia Madonny 

s dieťaťom, na ktorej má Jezuliatko na hrudi pripevnenú výbušninu.2 

Banksy sa osvedčil aj ako filmový tvorca. Roku 2010 dokončil film Exit through the 

Gift Shop, ktorý získal nomináciu na Oscara v kategórii dokumentárnych filmov. Zaoberá sa v 

ňom zrodom a vývojom graffiti a street art, pričom elegantne odhaľuje, čo podľa Banksyho 

pravý street art je a čo nie je. Takisto je tvorcom dvoch krátkych videí, z ktorých jedno sa týka 

                                                      
1 Artist Banksy targets Disneyland. In BBC.co.uk. [online] 11.09.2006 [cit. 13.06.2015]. Dostupné z 

WWW  <http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/5335400.stm> 
2 Madonna and Jesus Da Bomb. In Anorak.co.uk. [online] 04.09.2009 [cit. 13.06.2015]. Dostupné z 

WWW  <http://www.anorak.co.uk/221931/in-pictures-2/banksys-london-art.html/attachment/1770117/> 
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jeho jednomesačného pôsobenia v meste New York3 a druhé zase reaguje na okupáciu Gazy 

izraelskými vojenskými zložkami4. Banksy sám tiež vydal niekoľko kníh, ktoré slúžia nielen na 

súhrnnú prezentáciu jeho graffiti, ale tiež na vyjadrenie jeho manifestu. Napriek tomu, že si 

neželá, aby boli jeho obrazy z múrov vyrezávané a dražené na aukciách, cena jeho prác sa 

pohybuje v stovkách tisícok amerických dolárov.5 

1.3 Kľúčoví autori 

Tri nosné časti tejto práce vychádzajú predovšetkým z poznatkov a teórii troch 

autorov, ktorí tak zohrávajú kľúčovú úlohu. Na tomto mieste sa ich snažím predstaviť a takisto 

svoju voľbu odôvodniť. 

Ústredným autorom kapitoly o príbehu v Banksyho komunikačnej stratégii je 

francúzsky mysliteľ Roland Barthes. Barthes svojimi úvahami prispel o rozvoj mnohých teórii, 

napríklad semiotiky a postštrukturalizmu. Vo svojej práci sa venoval viacerým problematikám, 

od kritiky dejín (Nulový stupeň rukopisu) cez aplikáciu semiologickej metódy pre kritiku 

masovej spoločnosti (Mytológie, Základy semiológie, Systém módy) až po fotografiu (Svetlá 

komora). Vo svojich interpretačných analýzach moderného mýtu (termín, ktorý zaviedol on 

sám), ktorý produkuje súčasná komerčná kultúra  naviazal na Lévy-Straussovú analýzu mýtov 

primitívnych. Roland Barthes je tak v zásade zakladateľom modernej mytologizácie a k jeho 

teórii odkazujú všetci neskorší semiológovia bez ohľadu na to, či na jeho prácu nadväzujú 

priamo alebo sa voči nej kriticky vymedzujú (napríklad Umberto Eco, Marshall McLuhan, 

Michel Foucault). Aj v našom akademickom prostredí je Barthes v rámci semiológie ústrednou 

postavou a vo svojich prácach na neho kriticky reaguje napríklad Jakub Češka (Zotročený 

mýtus) a Jozef Fulka (Od ideologie k fantasmatu). Nakoľko je teda Roland Barthes základnou 

autoritou pre všetky súčasné snahy o mytologickú interpretáciu modernej populárnej kultúry, 

rozhodujúce postavenie má aj v tejto práci, respektíve som sa rozhodla svoju interpretáciu 

Banksyho komunikačného príbehu v rámci spoločnosti obecne oprieť o Barthesovu teóriu 

moderného mýtu tak, ako je prezentovaná v diele Mytológie. 

Časť druhá je vymedzená analýze komiky a jej užitia v Banksyho graffiti ako spôsobu, 

akým svoj príbeh komunikuje. Voľba kľúčového autora pre túto kapitolu padla na Henri 

                                                      
3 Banksy in New York: Better Out Than In – in pictures. In Guardian.com. [online] 20.10.2013 [cit. 

13.06.2015]. Dostupné z WWW  <http://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2013/oct/20/banksy-

new-york-better-out-than-in> 
4 Oficiálna webová stránka. In Banksy.co.uk. [online] neuvedené [cit. 13.06.2015]. Dostupné z WWW  < 

http://banksy.co.uk/index5.asp >  
5 DANIELLE, Rahm. Banksy: The $20 Million Graffiti Artist Who Doesn't Want His Art To Be 

Worth Anything. In Forbes.com [online] 22.10.2013 [cit. 24.04.2015]. Dostupné z WWW  

<http://www.forbes.com/sites/daniellerahm/2013/10/22/banksy-the-20-million-graffiti-artist-who-doesnt-

want-his-art-to-be-worth-anything/> 
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Bergsona. Henri Bergson sa radí k najznámejším a najvplyvnejším francúzskym mysliteľom na 

prelome 19.teho a 20.teho storočia a vo svojich prácach (napríklad Dva zdroje morálky 

a náboženstva, Čas a sloboda, Hmota a pamäť, Myslenia a pohyb)ovplyvnil mysliteľov ako 

Merleau-Ponty, Sartre či Lévinas. Ako jedným z prvých moderných autorov sa zaoberal 

komikou z hľadiska spoločenských vied a podobne ako Barthes na poli semiológie, aj Bergson 

je v tomto smere východzou autoritou, z ktorej čerpajú ostatní autori (u nás predovšetkým 

Vladimír Borecký). Jeho teória komiky  a jej funkcie v spoločnosti ako ju podáva v knihe 

Smiech (1990) v zásade nebola dodnes prekonaná a z tohto dôvodu je primárnym zdrojom aj pre 

mňa. 

Záverečná kapitola práce sa zaoberá problematikou verejného priestoru, jeho významu 

a tvorby s ohľadom na mesto ako kontext, v ktorom je Banksyho obrazová komunikácia 

zasadená. Teoretické ponímanie mesta a mestského priestoru v tejto časti vychádza najmä 

z prác súčasného dánskeho teoretika urbánneho dizajnu Jana Gehla. Vo svojich prácach 

zdôrazňuje ľudský rozmer verejného priestoru, ako aj úlohy mestského priestoru ako priestoru 

medziľudskej komunikácie. Patrí k najváženejším postavám v rámci diskusie verejného 

priestoru a mestského dizajnu, je nositeľom niekoľkých ocenení. U nás sa tejto problematike 

venuje predovšetkým Petr Kratochvíl. Gehl vo svojom prístupe sa pohybuje na rozhraní 

architektúry, sociológie, psychológie a filozofie, zapadajúc tak do interdisciplinárneho 

charakteru tejto bakalárskej práce. 
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1.4 Komunikácia 

Komunikácia patrí k človeku ako sociálnej bytosti rovnako prirodzene ako spoločnosť 

ostatných, v rámci ktorej sa realizuje. Už od narodenia so svojim okolitým svetom nejakým 

spôsobom komunikujeme - od chemických foriem komunikácie prostredníctvom hormónov až 

po prvé gestá a slová. Napriek tomu, že sa so slovom komunikácia každodenne stretávame 

a vlastne „vieme“, čo znamená, je nevyhnutné uviesť definíciu komunikácie tak, ako ju 

chápeme v spoločenských vedách. Všeobecne pod pojmom komunikácia rozumieme „přenos 

(vysílání a příjem) informace pomocí znakového systému jazykového (verbální k.) nebo jiného 

(signály), uskutečňovaný mezi lidmi přímo nebo pomocí technicko-organizačních prostředků.“ 

(Musil, 2008:7) Ide teda o akúsi výmenu alebo transfer informácií, spojenie či zdieľanie. 

Keďže komunikácia je vlastne procesom oznamovania, je logické, že zahŕňa 

prinajmenšom komunikátora (vysielateľa) správy a jej recipienta (príjemcu). Súčasťou tohto 

procesu je samozrejme tiež oznam samotný a jeho nosič (respektíve signál alebo tiež kanál), 

pomocou ktorého sa prenos oznamu sprostredkuje. Obecne sa dá povedať, že účelom 

komunikácie je výmena informácií alebo dorozumenie. O spontánnej komunikácii hovoríme 

vtedy, ak vyvstáva z bezprostrednej túžby po sociálnej interakcii a prebieha zväčša len v menšej 

skupine ľudí. Komunikácia cielená sleduje špecifický cieľ a väčšinou sa snaží o široký okruh 

recipientov, v extrémnom prípade o čo najväčší podiel spoločnosti a to pomocou hromadných 

prostriedkov komunikácie (knihy, noviny, televízia a pod.). Masová komunikácia sa vyznačuje 

predovšetkým svojou asymetriou, t.j. absenciou pravidelnej výmeny medzi recipientom 

a komunikátorom, pričom ani nedochádza k vzájomnému striedaniu rolí. (Musil, 2008: 11-17) 

Ako však prebieha samotný proces komunikácie? Zjednodušene možno povedať, že 

komunikácia je trojčlenkou, zloženou menovite z odosielateľa správy, jej príjemcu a  správy 

samotnej. Čo sa týka správy, tá sa skladá z materiálu (napríklad farby alebo podkladu, na 

ktorom je obraz namaľovaný), obsahu a formy prejavu. Z pohľadu príjemca je ideálne, aby 

správa skutočne obsahovala všetky tri prvky, inak sa stáva rušivou a neprívetivou a jej prijatie 

nemusí byť úspešné. Kto je to príjemca? Na príjemcu masovo komunikovanej správy sa musíme 

pozerať tromi spôsobmi. V prvom rade je príjemca jedinečná osobnosť so svojimi 

individuálnymi názormi a hodnotami, súborom jemu špecifických vlastností. Príjemca je ale tiež 

člen nejakej skupiny a v najširšom pojatí tiež členom spoločnosti a tieto tri roviny vo vzájomnej 

kombinácii určujú spôsob, akým bude správu interpretovať. (Vysekalová a kol., 2007: 28-32) 

Pred tým, než sa správa dostane skrz kanály (za pomoci nosičov/ transmiterov) 

k príjemcovi, je odosielateľom kódovaná do formy signálov. Recipient musí tento signál 

zachytiť a správu dekódovať do pre neho zrozumiteľnej podoby. Proces komunikácie môže byť 

narušený jednak šumom (t.j. hocičím, čo bráni prijatiu signálov – od hluku na ulici, naše 
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nevhodné emočné rozpoloženie až po neschopnosť porozumieť významu slova či obrazu) 

a jednak neznalosťou kódov. Pod kódmi sa myslia konvencie a ustálené pravidlá určujúce 

význam daných signálov. Rôzne spoločenské vedy od antropológie po semiotiku sa jednohlasne 

zhodnú v tom, že spôsob komunikácie a jej vzorce sú dané kultúrne. Vedomosťou kódov  by 

mal disponovať ako odosielateľ správy, tak aj jej príjemca. Problém teda vyvstáva napríklad 

v prípade, kedy komunikátor a recipient pochádzajú z rozdielnych kultúrnych prostredí – 

rovnaké správanie či obrazy vtedy môžu znamenať diametrálne odlišné veci. Príklad zlyhania 

komunikácie kvôli neznalosti kódov však netreba hľadať až v zahraničí, pretože sa môže 

prejaviť aj medzi rôznymi spoločenskými skupinami v rámci tej istej kultúry. Vidíme teda, že 

komunikácia nie je takým samozrejmým procesom, ako sme o nej zvyknutí uvažovať a jej 

(ne)úspech závisí na mnohých faktoroch. (Kunzcik, 1998: 12) 

Keďže zámerom tejto práce je pochopiť akým spôsobom Banksy skrz svoje graffiti 

komunikuje, je na mieste venovať niekoľko riadkov práve komunikácii obrazovej. Obrazy sú 

charakteristické rýchlosťou svojej čitateľnosti – prečítať kľúčové prvky obrazu nám zaberie 

podstatne menej času než prečítanie a pochopenie (pokojne aj krátkeho a jednoduchého) textu.6 

Takisto sa vyznačujú efektívnym spracovaním v sebe obsiahnutých informácií 

a jednoduchosťou uloženia obrazu do pamäte, ktoré je limitované viac-menej len našou 

individuálnou pamäťovou kapacitou. Základným pravidlom je, že čím je spracovanie obrazu 

bližšie tomu, ako sa nám veci reálne javia (tzn. ak je obraz farebný, ostrý a s primeraným 

kontrastom), tým jednoduchšie a a trvalejšie je jeho uloženie v pamäti (zdroj). Ďalším 

podstatným znakom obrazu je ich názornosť, ktorá sprostredkováva správu bez potreby 

rovnakého jazyka recipienta a komunikátora (napríklad keď vidím obraz stromu, viem, že ide 

o strom bez toho, aby som vedela, ako sa strom povie v jazyku autora obrazu). 

Spracovanie obrazu, jeho forma a obsah spolu určujú spôsob, akým s nami tvorca 

obrazu nadväzuje spojenie. My sami si jednotlivé prvky obrazu, vrátane kompozície a kontextu, 

v ktorom sa obraz nachádza, spájame s našimi vlastnými asociáciami a pozeráme sa na ne skrz 

prizmu našej osobnej skúsenosti, čo častokrát plodí emocionálne podfarbenú interpretáciu 

obrazu, a to nie len keď si prezeráme napríklad fotografie príbuzných. (Kunczik, 1995: 28) 

Pre zámery tejto práce je dôležitá predovšetkým spojitosť komunikácie a street art. 

V prípade graffiti je zrejmé, že Banksy je tým, kto správu odosiela a my, diváci (vo vzťahu k 

jeho graffiti), sme jej príjemcami. Kanálom tejto komunikácie je verejný priestor, pričom 

materiálnym nosičom je fyzický obraz vytvorený na stene budovy. Rozhodne ide 

o komunikáciu asymetrickú, pretože medzi nami a umelcom nedochádza k pravidelnej výmene 

                                                      
6 O rýchlosť a atraktivitu obrazovej komunikácie sa zaujíma predovšetkým psychológia reklamy, ktorá 

dokonca využíva špeciálnu metódu, tzv. eye-tracking, kedy sa očnou kamerou zaznamenáva dráha zraku 

rovnako ako čas, ktorý sme jednotlivým prvkom obrazu venovali (Vysekalová a kol., 2007: 59-62). 
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rolí – Banksy ostáva zdrojom správy. Avšak aj v prípade asymetrickej komunikácie v street art 

tu existuje istý druh spätnej väzby. Na Banksyho diela môžu diváci reagovať en place napríklad 

zničením obrazu alebo pridaním nejakej časti. Aj rozhodnutie mestskej rady, či má byť jeho 

graffiti zachované alebo odstránené je vlastne súčasť spätnej väzby – minimálne vypovedá 

o tom, ako a nakoľko bolo graffiti istou skupinou interpretované a tiež ako bol zhodnotený 

výber komunikačného kanála.7 Podržme si uvedené znalosti v pamäti, pretože na ne budeme 

nadväzovať v nasledujúcich kapitolách. 

                                                      
7 Napríklad na základe diskusie na internetom fóre sa vedenie mesta Bristol rozhodlo zachovať Banksyho 

graffiti na stene kliniky pre sexuálne zdravie. Bližšie o tomto kúsku pojednávam v druhej kapitole, pri 

rozbore obrazu „hodinový manžel“. („Naked man“ mural allowed to stay. [online]. 19.7.2006 [cit. 

03.05.2015]. Dostupné z WWW: 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/bristol/somerset/5193552.stm>) 
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2 Banksy: Príbeh v komunikačnej stratégii 

Zadajme si do vyhľadávača heslo Banksy a kliknime na ikonku obrázky. Načítajú sa 

nám stránky s desiatkami jeho diel a my vidíme, že všetky majú niečo spoločné a je to niečo 

viac než len stencilová technika jeho graffiti či opakujúca sa trojkombinácia čiernej, červenej 

a bielej farby. Tým spoločným je charakter narácie, príbehu sprostredkovaného skrz obrazový 

artefakt, v ktorom sa dotýka tej ktorej z aktuálnych tém v spoločnosti. Banksy na mestské múry 

a chodníky jednoducho nesprejuje pestrofarebné motýliky. 

Naopak. Banksyho práce majú jednoznačne politický náboj a ich pointa víri hladinu 

bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v New Yorku, Bristole alebo palestínskej Ramalle. Pre 

rozkľúčovanie Banksyho narácie a jej funkcie som sa rozhodla aplikovať Barthsovu teóriu 

moderného mýtu. Roland Barthes vo svojich esejách publikovaných pod súhrnným názvom 

Mytológia názorne ukazuje, že mýtus je špecifickým systémom zdeľovania s vlastnými 

podmienkami a pravidlami, pôsobí celospoločensky. V zásade treba k mýtu pristupovať skôr 

ako k forme než ako k idey či predmetu. Mýtus je určovaný spôsobom, akým zdeľuje, nie 

predmetom tohto zdelenia. Domnievam sa, že Banksy prostredníctvom svojich prác vystupuje 

ako mytológ v Barthesovom pojatí, čiže ako niekto, kto podstatu moderného mýtu odokrýva 

a v zásade nemilosrdne pranieruje. Nasledujúce strany sú venované práve dokazovaniu tohto 

môjho vlastného pozorovania. 

Prvé časti kapitoly sa zaoberajú teoretickými východiskami uchopovania moderného 

mýtu, jeho charakteru a funkcii. Záver kapitoly sa sústreďuje na moje prepojenie Banksyho prác 

s teóriou moderného mýtu a implikácie, ktoré z tohto súvisu vyvstávajú. 

2.1 Význačnosť znaku 

Na tomto mieste by som rada nadviazala na poznatky o komunikácii predstavené v 

úvode práce. Písala som o užití kódovania a kódov pri transfere správy od komunikátora 

k recipientovi. V semiotike, vede o znakových systémoch, je správa kódovaná práve do podoby 

znaku. Pod znakom rozumie ako slová a zvuky tak aj obrazy, respektíve čokoľvek, čo môžeme 

vnímať zmyslami a má funkciu zastupiteľskú, tzn. k niečomu odkazuje alebo na niečo ukazuje. 

Aby bola komunikácia možná, v spoločnosti jestvuje konsenzus, ktorý význam jednotlivých 

znakov ustanovuje a reguluje. 

Pretože existuje mnoho rôznych znakových systémov a pojatí, podať definíciu znaku, 

ktorá by vyhovovala všetkým nie je jednoduché. Napriek tomu, že takáto jednotná definícia 

znaku nie je k dispozícii, väčšina semiotikov akceptuje také pojatie znaku, ktoré v sebe 

obsahuje dva základné aspekty a síce, že (i) znak predstavuje niečo, čo je za ním skryté (Svätý 
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Augustín); (ii) a že predpokladá niekoho, kto si je tohto prepojenia vedomý (Charles Sanders 

Peirce). (Černý et Holeš, 2004: 16) Semiotike a semiotickej analýze dala v podstate vzniknúť 

lingvistika a preto sa semiotika spočiatku venovala predovšetkým jazyku a konštrukcii významu 

v rámci textu alebo reči. Neskôr sa začali semiotické metódy aplikovať aj pri rozbore ďalších 

foriem komunikácie od fotografie a filmu až po štúdium populárnej kultúry a práve tu 

predstavuje mimoriadny prínos Barthesova práca.8 

Ako je však význam znaku formovaný? Základnou ideou Barthesovej teórie denotácie 

a konotácie je, že naše vnímanie znaku je vlastne dvojvrstvové. Prvá rovina je rovina denotácie, 

kedy sa pohybujeme v rovine pôvodného, doslovného, prvotného významu znaku; takého, aký 

môžeme nájsť napríklad v slovníkoch. V rovine konotácie sa naše porozumenie znaku pohybuje 

v rámci siete asociácií a kontextov, reflektuje naše vlastné postoje a hodnotenie9. Ako príklad 

možno uviesť slovo pes, ktoré v zásade označuje druh domestikovaného všežravého zvieraťa 

(denotácia), ale tiež je súčasťou výrazu cítiť sa pod psa, ktorý sa nám spája s pocitmi poklesu 

vitálnej energie a nálady, pričom tento výraz je viazaný na istú kultúru (konotácia). Strata 

významu by bola jasná napríklad pri doslovnom preklade výrazu do angličtiny, kedy by sme 

rýchlo zistili, že „tadiaľto cesta nevedie“. Keďže význam znaku je daný konvenciou v rámci 

spoločnosti, je mu inherentne vlastná premenlivosť a nestálosť v čase, závislosť od kontextu, 

situácie a kultúry spoločnosti, ako sme si na príklade cítiť sa pod psa demonštrovali. Pre znak je 

navyše charakteristická jeho prepojenosť s inými znakmi, t.j. vzájomná interakcia znakov 

v rámci komunikačnej situácie, ktorá má vplyv na ich interpretáciu (napríklad sú iné naše 

asociácie v prípade samostatných obrázkov pápeža a koncentračného tábora, a zase iné 

významy nesie obraz pápeža v koncentračnom tábore). Navyše, nespočítateľné množstvo 

znakov možno interpretovať rôznymi spôsobmi (sú polysematické) a tých, ktoré sú vo svojom 

význame pevne ukotvené je len veľmi málo (napríklad dopravné značky a pod., ktoré sa 

vyznačujú svojou jednoznačnosťou). 

2.2 Jazyk a metajazyk 

Semiológia obecne sa snaží o vymedzenie vzťahu medzi dvomi členmi – označujúcim 

(signifiant) a označovaným (signifié). Zatiaľ čo v bežnej reči je tento vzťah priamočiary, 

bezprostredný, t.j. označujúce vyjadruje označované, v sémiológii je tento vzťah 

                                                      
8Medzi „otcov zakladateľov“ sémiotiky a jej metód sa obecne radí Ferdinand de Saussure (zakladateľ 

diády označujúceho a označovaného), Charles Peirce (triadická sémantika znaku, predmetu 

a interpretanta), Umberto Eco (o. i. introdukoval pojem modelového čitateľa), Claude Lévy-Strauss 

(systém binárnych opozícii) a v tejto práci detailnejšie rozoberaný Roland Barthes. 
9 Denotáciu a konotáciu možno definovať tiež takto: „Denotace je doslovný význam, který znak přenáší 

nebo je to znak sám o sobě. Konotace je rozšířený, druhotný nebo implikovaný význam znaku, obrazu 

nebo textu – význam vyvolaný denotátem. Obvykle je denotace chápána jako primární, doslovný význam 

znaku, zatím co konotace je chápana jak omnožství kvalit spojených s referentem znaku a souvisejících s 

jeho kontextem.“ (Reifová a kol., 2004: 42) 
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problematizovaný členom tretím, znakom, ktorý označujúce a označované spája. Klasickým 

príkladom je kytica ruží (označujúce), ktorá značí romantické city (označované). Ruža sama 

však v sebe vášeň nijak neobsahuje a obe (ruža ako aj vášeň) existujú paralelne a vo vzájomnej 

nezávislosti. K ich prepojeniu došlo vďaka znaku naplnenom zmyslom, pričom znak dáva 

zvyšným dvom členom charakter rovnocennosti, byť nie rovnosti. 

Tieto tri dimenzie nachádzame samozrejme aj v mýte ako sémantickom systéme, avšak 

mýtus je „budován na základě sémiologického řetězce, který existuje před ním: je sekundárním 

sémiologickým systémem. Co je v primárním systému znakem (tj. celkem sdružujícím koncept 

a obraz), se v sekundárním systému stává prostým označujícím.“ (Barthes, 2004: 11 - 112) 

Mýtus totiž funguje tak, že z pôvodného vzťahu medzi označujúcim a označovaným v rámci 

jazyka urobí ďalší signifiant. Pre lepšie pochopenie prikladám pôvodnú Barthesovu schému. 

 

Obrázok 1: Vzťah jazyka a mýtu. 

Mýtus v sebe teda zahrňuje dva znakové (semiologické) systémy, kde základ tvorí 

lingvistický systém, ktorý Barthes označuje ako reč-predmet a systém druhý, ktorým je mýtus 

sám a možno o ňom hovoriť ako o metajazyku (pretože v druhom systéme vypovedáme o tom 

prvom). V prípade reči-predmetu je prepojenie medzi slovom a predmetom silné a priame. 

Mýtus potom pracuje so znakom vytvorením v reči-predmete ako s matériou pre označujúce 

druhého stupňa (a preto mu pramálo záleží na tom, či narába so slovom alebo obrazom, pretože 

uchopuje už len „globálny znak“). (Barthes, 2004: 112-115) Charakter označujúceho v rámci 

mýtu je teda dvojakej podstaty, pretože figuruje buď ako výstup jazykového systému alebo ako 

vstup mýtického systému. Pre lepšiu orientáciu Barthes zavádza terminologické rozlíšenie na 

zmysel keď hovoríme o  jazykovej rovine označujúceho a formu, keď sa dotýkame roviny mýtu. 

Pre označované vymedzuje termín koncept. (Barthes, 2004: 115) 

2.3 Vlastnosti mýtu 

 „Mýtus je určitá promluva.“ Mýtom môže byť čokoľvek a všetko: každý jeden 

predmet sveta môže byť spracovaný a učinený predmetom mýtusu, „protože 

žádný zákon, ať už přirozený či jiný, nezakazuje mluvit o věcech.“ (Barthes, 

2004: 107). Čo ale so sebou toto učinenie predmetom mýtu prináša? Predmet je 
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obohatený o „sociálne užitie“, t.j. sú na neho navešané metafory a analógie, jeho 

matéria získava na stránke literárnej. 

 Všetky mýty majú charakter dejinnosti, t.j. majú len historický základ, 

nevyvstávajú z nejakej „prirodzenosti vecí“. Niektoré mýty prežívajú veky, iné 

odídu tak, ako prišli. 

 Mýtus nie je tvorený len slovom (hovoreným, či písaným), ale tiež obrazom (od 

fotografie po zobrazenie), pričom nosič nemá konštitutívny charakter, avšak je 

nutné priznať, že je „nadán signifikací“. (Barthes, 2004: 108) To znamená, že 

obraz a slovo pôsobia na naše vnímanie trochu odlišne. Fakt, že význam mýtu je 

nezávislý na užitom nosiči vypovedá o tom, že význam mu pripisujú práve 

ľudia, čiže opäť nejde o nič, čo by mohlo byť dané prirodzene. 

 Mýtus má interpelačný charakter – cítim, že sa obracia priamo na mňa. 

2.4 Dešifrovanie mýtu 

K rozkľúčovaniu mýtu možno pristupovať tromi spôsobmi. Prvý spôsob je vlastne 

spôsobom, ktorým tvorca mýtus komponuje. Pozornosť sa vtedy upriamuje na koncept, ktorý 

chcem komunikovať a ktorému podľa toho nájdem vhodnú formu. Druhá pozícia je pozícia 

mytológa, t.j. človeka snažiaceho sa odhaliť skutočné zámery mýtu. Do úvahy sa berie 

označujúce v jeho plnosti, čiže mytológ jasne vníma obsah na pozadí formy. Tretiu pozíciu 

zastáva divák, pretože sa zameriava na obe stránky označujúceho (formu aj obsah) simultánne. 

Nevníma signifiant ani ako príklad, ani ako symbol, ale ako podmaňujúce sprítomnenie, fakt. 

Pozícia diváka vyplýva z deformujúceho charakteru mýtu, z toho, že všetko vyzerá tak, akoby 

označujúce určovalo označované. 

2.5 Funkcia mýtu v spoločnosti 

Moderný mýtus slúži potrebám modernej doby a jeho funkciou je deformovať. Mýtus 

sa nesnaží nič skryť, práve naopak, je v súlade s jeho zámerom o veciach hovoriť, avšak 

vypovedá o nich v súlade so svojimi cieľmi. Tým, že kauzalita vzťahu medzi označujúcim 

a označovaným je v metajazyku prevrátená, označované je znehybňované a signifikácia je užitá 

len pre podporu určitého konceptu. Kvôli strate svojej dejinnosti je koncept naturalizovaný, t.j. 

pozeráme sa na neho ako na niečo prirodzené, čo vyplýva z podstaty vecí, neuvedomujeme si, 

že je vysoko motivovaný (na rozdiel od primárneho jazykového systému). Ide o deformáciu 

natoľko účinnú, že divák (resp. čitateľ) si ani neuvedomí, že mýtus je systémom semiologickým 
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a „pokládá signifikaci za systém faktů” a ako fakt ho aj prijíma. (Barthes, 2004: 129) Prečo je 

však mýtus natoľko rozšírenou formou komunikácie v masovej spoločnosti? 

2.5.1 Veľkosť (malo)buržoázie 

Podľa Barthesa je naša spoločnosť napriek všetkým povrchovým úpravám a 

opatreniam vo svojej podstate buržoázna. Z ekonomického uhla sa bez akýchkoľvek okolkov 

pomenováva ako kapitalizmus, v poli politickom preferuje definíciu spoločenskej triedy, „která 

neche být jmenována“ a  rozplýva sa v pojme a idey národa. (Barthes, 2004: 136) 

Buržoázia (respektíve ideológia buržoázie) prenikla do všetkých sfér života natoľko 

dôkladne, že nie je ani treba hovoriť, že niečo je buržoázne, pretože nie je nič, čo by takým v 

skutočnosti nebolo (nedá sa v zásade hovoriť o „proletárskej kultúre“ alebo „proletárskej 

morálke“). Z času na čas síce dochádza k vzbure voči buržoáznej ideológii (takýto pokus 

nazývame avantgardou), ale je obmedzená a dá sa ľahko pohltiť, pretože ide o pohyb 

menšinový, kŕmený rukou, ktorú sa pokúša uhrýzť. Navyše, spochybnenie prednesené 

avantgardou je limitované len na etiku buržoázie, nikdy nie  na jej politiku. (Barthes, 2004: 137) 

Tento široký záber buržoáznej ideológie v našej spoločnosti Barthes vlastne stotožňuje 

s termínom ex-nominácia, pretože buržoázia už jednoducho ai nepotrebuje pomenovanie,  tak 

sebaistá si je vo svojej anonymite. Táto anonymita sa prejavuje v masovosti, akou je buržoázia 

konzumovaná – od dennej tlače, spoločenských ceremónií a rituálov až po košeľu, ktorú som si 

na seba dnes obliekla. Vo svojom celku nám buržoázia valcujúcim spôsobom vnucuje vlastné 

predstavy o mieste človeka vo svete a ich vzájomnom vzťahu. „Buržoázie šíří své reprezentace 

skrze složitý katalog kolektivních představ určených maloburžoazii, čímž posiluje iluzi 

nerozlišenosti společenských tříd: od okamžiku, kdy se sekretářka, jež vydělává pětadvacet tisíc 

franků měsíčně, rozpozná v okázalém buržoazním sňatku, dosahuje buržoazní ex-nominace 

plného účinku.“ (Barthes, 2004: 139) 

2.5.2 Deformácia ako modus operandi mýtu 

V jazyku je vzťah medzi slovom a tým, čo reprezentuje, zvolený náhodne, je 

nemotivovaný,  arbitrárny v rámci asociatívnych väzieb slov. Mýtická signifikácia je však 

motivovaná, založená na analógiách, ktoré sú dané historicky. Motivovanosť je totiž tým, čo 

určuje formu a v závere aj koncept mýtu. „Vztah, který spojuje koncept mýtu sesmyslem, je 

bytostně vztahem deformace…v mýtu koncept deformuje smysl.“ (Barthes, 2004: 120-121) To 

znamená, že označujúce z roviny jazykovej (zmysel) je učinené prepojeným s označovaným 
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z roviny mýtu (koncept) takým spôsobom, že koncept určuje zmysel, respektíve ho odcudzuje.10 

Tradičný proces od označujúceho k označovanému je teda prevrátený. 

Napriek tomu, že mohutnosť buržoáznej triedy je vybudovaná na technickom 

a vedeckom pokroku, jej ideológia sa vyhýba racionalite vysvetľovania sveta a donekonečna len 

opakuje to isté, až pokým sa to nestane kolektívne prijímanou pravdou. Tieto predstavy 

postupne naturalizujú, tzn. začneme ich vnímať ako niečo prirodzené, prestávame sa nad nimi 

pozastavovať, prijímame ich automaticky, dostávajú sa nám pod kožu a sú tak našou súčasťou. 

„A stejně jak se buržoázní ideologie definuje zrušením slova „buržoázní“, mýtus je konstituován 

ztrátou dějinného charakteru věcí: věci v něm ztrácejí vzpomínku na to, jak byly vyrobeny.“ 

(Barthes, 2004: 141) Charakter vecí získava na prirodzenosti práve stratou svojej dejinnosti, 

lenže táto prirodzenosť je v zásade falšovaná. 

2.5.3 Mýtus depolitizuje 

Každá vec ľudského sveta na sebe nesie odtlačok politickosti, pretože prišla istým 

spôsobom do kontaktu s človekom, ktorý ju podrobil nejakému druhu ľudskej činnosti (výrobe, 

podmaneniu, odmietnutiu, etc.). Čím viac je vec politická, tým väčšie úsilie musí byť vyvinuté 

na jej deformáciu v mýte11 a zároveň tým viac je odcudzená svojej podstate takej, ako ju 

umožňuje reč-predmet. Revolučný prehovor, prehovor plne politický, navracia veciam späť ich 

dejinnosť a odokrýva ich domnelú prirodzenosť. Svojou politizáciou už z definície mýtus 

vylučuje. 

V metajazyku buržoáznej rétoriky možno identifikovať niekoľko dominantných 

vzorcov. Barthes ich uvádza celkovo sedem, pre lepšiu názornosť stačí, keď uvediem 

a rozviniem len niekoľko z nich. Medzi ne napríklad patrí vrcholná oslava konformizmu 

a odmietavé postoje voči inakosti; tautológia ako identifikovanie  veci so samou seba, bludný 

kruh bez logického exitu slúžiaci prostriedkom, o ktoré sa opierame pri absencii vysvetlení (a 

táto absencia je predsa pre buržoáznu ideológiu typická, pretože jej cieľom nie je vysvetľovať, 

ale konštatovať, respektíve postulovať). Tautológia sa schováva za argument autority („je to tak, 

lebo medveď“). Ďalej tu patrí napríklad kvantifikácia kvality ako samostatná figúra a zároveň 

leitmotív všetkých ostatných, pretože jej podstatou je redukcia kvality na kvantitu. 

Maloburžoázia túto metódu aplikuje vo všetkých odvetviach. Napríklad na jednej strane 

považuje za znesvätenie, keď je divadlo učinené predmetom vedeckého diskurzu (akoby tým 

                                                      
10Je to umožnené práve dvojitým charakterom označujúceho, i.e., že je plným, dávajúcim zmysel 

a zároveň prázdnym, pretože je len formou (nakoľko je náhle zbavený „príbehu a premenený na gesto.“ 

(Barthes, 2004: 121)) 
11„...je samozřejmé, že v případě stromu musí mýtus k deformaci svého předmětu vynaložit mnohem 

menší úsilí než v případě Súdánce: politický náoj je v tomto druhém případě velmi blízko a k jeho 

odpaření je potřeba velké množství artificiální přirozenosti; v případě stromu je naopak daleko, je očištěn 

silnou sekulární vrstvou metajazyka.“ (Barthes, 2004: 142) 
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bola ohavená jeho esencia), ale na strane druhej nemá škrupule vyčísliť hodnotu tejto esencie a 

pretaviť ju do ceny vstupenky. K figúram tiež náleží napríklad konštatovanie, respektíve 

tendencia mýtu preberať podobu prísloví. Je však rozdiel medzi príslovím prameniacim z reči-

predmetu a takým, ktorého zdrojom je metajazyk. Príslovie reči-predmetu sa k veciam sveta 

ešte priamo vzťahuje, „lidové úsloví daleko spíše předvídá než tvrdí, zůstává promluvou lidství, 

které se utváří, a nikoli prostě jest.“ Buržoázny jazyk má skôr podobu aforizmu, konštatovania, 

nevzťahuje sa k svetu priamo, skôr sa ho snaží pokryť (svet je už vytvorený a len pasívne čaká, 

kedy bude spotrebovaný).12 

2.5.4 Znehybnenie ako funkcia mýtu 

Funkciou celospoločenského mýtu, ktorý si buržoázia vytvára, je seba-ospravedlnenie: 

„Mýtus nepopírá věci, jeho funkcí je naopak o nich mluvit: mýtus je jednoduše očišťuje, činí je 

nevinnými, zakořeňuje je v přirozenosti a věčnosti, dodává jim jasnost, která není jasností 

vysvětlení, nýbrž konstatování ... chybí již jen málo k tomu, abych jej shledal přirozeným 

a samozřejmým: a tím docházím klidu.“ (Barthes, 2004: 141) Je v záujme buržoázie fixovať 

ľudí v ich pozíciách a miestach a mýtus nám dáva sebaupokojujúci pocit, že tak je to správne, 

„je třeba, aby mýty sugerovaly a napodobovaly univerzální ekonomii, která jednou provždy 

ustálila hierarchii vlastnictví.“ V zásade mýtus zväzuje, vytyčuje človeku priestor, v rámci 

ktorého je mu umožnene sa pohybovať, „...v nichž mu je dovoleno trpět, aniž může se světem 

pohnout.“ (Barthes, 2004: 153) 

2.6 Príklad: ekonómia menšieho zla 

Na tomto mieste v stručnosti pre väčšiu názornosť uvádzam príklad moderného mýtu, 

ktorý Barthes analyzuje. 

V spoločnosti je pevne ukotvený mýtus voľby menšieho zla, ktorý sa neštíti zaštiťovať 

sa argumentmi racionálnymi či dokonca morálnymi. Používa sa najmä pri ospravedlňovaní 

zaslepenosti a násilnosti systémov represie a to tak, že najprv sú zdôraznené všetky negatívne 

rysy systému, ktoré sú neskôr vyzdvihnuté ako jeho najväčšie pozitíva. V prípade armády či 

cirkvi sa teda najprv upozorní na krutosť a mylnosť vojenských aktivít či otupujúci 

konformizmus cirkvi až pokiaľ sa tento argument nevyšpičkuje do takej podoby, kedy sme 

nútení uznať, že utláčajúca moc cirkvi vlastne poskytuje tým, ktorí otupovanie vo vernosti 

vydržali ako odmenu spásu a svätosť. Neľudskosť násilia vo vojne  je zasa projektovaná na 

nepriateľskú stranu,  pričom naša vlastná armáda v tom istom boji skôr potvrdila a obhájila 

svoju odvahu, nezlomnosť a túžbu po slobode, svoju ľudskosť.  Svoj kúsok šťastia sme si 

                                                      
12Zvyšné figúry Barthes nazýva vakcína, neprítomnosť dejín a ani-ani-nizmus.  
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uchránili. Nič to, že obe strany bojujú rovnakými zbraňami (ktoré majú pravdepodobne od tej 

istej firmy).  Mýtus menšieho zla stavia na našom zvážení výhod a nevýhod. „Co koneckonců 

záleží na tom, že řád je trochu brutální či zaslepený, když nám umožňuje bez nesnází žít? I my 

jsme se teď zbavili předsudku, který nás přicházel draho, který nás stál příliš mnoho 

svědomitosti, příliš mnoho revolt, bojů a osamělosti.“ (Barthes, 2004: 40-42) Ukážok šírenia 

tohto mýtu v našej popkultúre je nepreberné množstvo, od filmov Nepriateľ pred bránami (nie 

je snáď ostreľovač ako ostreľovač?) alebo Čierny jastrab zostrelený (príklad nevydarenej 

mierovej misie). 

2.7 Banksy ako mytológ: repolitizácia depolitizovaného 

“Premýšľaj mimo krabicu, strhni ju dole a zober si na to kurva ostrý nôž.”13 

Banksy 

 

Kto je to mytológ? Mytológ je človek, ktorý odokrýva podstatu mýtusu. Toto 

odhaľovanie je aktom nanajvýš politickým, pretože veciam opäť navracia ich dejinnosť 

a poukazuje na motivovanosť signifikácie, ktorú spoločnosť plodí. Týmto počinom sa však 

vymedzuje od ostatných ľudí, konzumentov mýtu, ktorí mýtom deformovaný obraz vecí chápu 

ako vec prirodzenú. „Mytolog je odsouzen k tomu, aby prožíval společenskost teoreticky: být 

členem společnosti pro něj v nejlepším případě znamená mluvit pravdu: jeho největší socialita 

spočívá v jeho největší mravnosti. Jeho vztah ke světu má sarkastickou povahu.“ (Barthes, 

2004: 155) Je to niekto, kto si veľmi dobre uvedomuje deformujúci charakter mýtu, ktorý nám 

je suverénne servírovaný každý deň. 

Tvrdím, že Banksy vlastne zaujíma pozíciu mytológa a skrz svoje umelecké diela svoje 

pozorovanie obratne predkladá divákovi, pričom nešetrí na sarkazme a zavše udrie tam, kde to 

bolí najviac. Banksyho dielo v tomto zmysle vlastne rovnako ako mýtus v sebe obsahuje dve 

roviny.  Za prvé stavia na rovine lingvistickej, t.j. narába so vzťahom medzi označujúcim 

a označovaným, aby mohol vôbec nejakým spôsobom svoju správu komunikovať.  Za druhé 

tiež pracuje na rovine metajazyka, pretože jeho prehovor nie je prehovorom reči-predmetu, na 

nič totiž nepôsobí, predmety nevyslovuje (len hovorí o niečom, čo sa jazykom hovorí). Banksy 

však na rozdiel od tvorcu mýtu či jeho konzumenta jasne oddeľuje zmysel od formy a tým ruší 

deformujúci vzťah medzi označujúcim a označovaným, ktorý mýtus predtým ustanovil. Jeho 

                                                      
13 Z anglického originálu: „Think outside the box, collapse the box, and take a fucking sharp knife to it.” 

(Banksy, 2007). Ide o vyhlásenie dvojznačné, pretože jednak naráža na svoju stencilovú techniku graffiti 

(šablóna sa pred presprejovaním vyrezáva z kartónu) a jednak na zväzujúcu silu konformnej spoločnosti. 
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obraz tak mýtu slúži ako zrkadlo, robí ho viditeľným, odhaľuje. Toto pozorovanie na 

nasledujúcich stranách podopieram rozborom vybraných Banksyho prác. 

2.7.1 S Tescom v srdci 

Začnime popisom kľúčových prvkov prvého obrazu. Vidíme na ňom trojicu detí 

oblečených, zdá sa, v uniforme. Dve z nich majú hlavy vyvrátené nahor a s rukou na srdci 

pozorujú objekt na stožiari, s ktorým manipuluje tretie dieťa. Týmto objektom je igelitová taška 

známeho reťazca supermarketov Tesco a na improvizovanej žrdi veje vo vetre ako slávnostne 

vztýčená vlajka. Scéna na prvý pohľad pôsobí ako podivná akcia mladých skautov alebo 

socialistických iskričiek. 

Aký význam nesú jednotlivé prvky? Ruka na srdci je symbolom pravdivosti 

a ozajstnosti situácie či úprimnosti úmyslov. Evokuje predstavy  spovede, zloženia záväzku, 

prísahy alebo vyjadrenia vernosti  - sľub vernosti vlajke USA sa skladá s pravou rukou na srdci. 

Jedná sa teda o gesto vysoko ritualizované, ktoré symbolizuje našu plnú oddanosť. Vlajka 

reprezentuje národ ako jeden z východzích rámcov tvorby identity jedinca, ale aj spoločenstiev 

mnohých miliónov. Aktom vztyčovania vlajky národ vyjadruje svoju národnú hrdosť  

a majestátnosť (vážnosť tohto symbolu dokazuje tiež fakt, že v niektorých štátoch je pálenie 

štátnej vlajky klasifikované ako trestný čin). Vo svojom kúsku ju však Banksy nahradil 

jednokorunovou igelitkou, najbanálnejšou a zároveň najsamozrejmejšou súčasťou 

supermarketu, spotrebe ktorej je venované zhruba toľko času a energie ako jej výrobe. 

Domnievam sa, že toto graffiti vlastne komunikuje minimálne dve idey, ktoré však 

vzájomne súvisia; (i) Banksy charakter (nad)národných korporácii porovnáva s charakterom 

štátu a (ii) poukazuje na ideologickú povahu konzumu. Štruktúru korporácií možno primeriavať 

ku štruktúre štátu – majú vlastnú hierarchiu, byrokratický aparát, systém prideľovania odmien 

a trestov, jazyk (pracovný jazyk Siemensu je nemčina, ExxonMobilu angličtina a pod.), 

dokonca niečo ako národný odev (keď nie úplne uniformu, tak aspoň business dress code). 

Keďže nemá vlastné teritórium, ide skôr o štát virtuálny, avšak nie v tom zmysle, že existuje len 

v našich predstavách14.  Samozrejme, že jestvuje mnoho ďalších zásadných znakov, ktoré majú 

korporácie so štátom spoločné (demokratické zriadenie v zozname nie je, spýtajte sa svojho 

nadriadeného), avšak náš záujem patrí predovšetkým druhému aspektu diela, t.j. zobrazeniu 

konzumu ako ideológie, pretože je tu zjavná Banksyho práca ako mytológa. 

                                                      
14 Pomyslime napríklad na Maltézsky rád rytierov, respektíve „Suverénny vojenský špitálsky rád svätého 

Jána v Jeruzaleme, na Rhodose a na Malte“, ktorý vystupuje ako suverénny subjekt medzinárodného 

práva, ktorý žiadnym teritóriom v prvom slova zmysle nedisponuje. (THEUTENBERG, Bo J. The Holy 

See, the Order of Malta and International Law. [online] 2003 [cit. 22.06.2015]. Dostupné z WWW  < 

http://www.theutenberg.se/pdf/the_holy_see_the_order_of_malta_and_international_law.pdf>) 
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Salutovať vlajke alebo jej prisahať vernosť vlastne znamená zaviazať sa poslušnosťou 

voči štátnej ideológii a štátnemu zriadeniu. Nahradením vlajky igelitkou Banksy poukazuje na 

ideologickú stránku konzumu a na to, že si na nás činí istý druh nároku (podobne ako štát na 

svojich občanov). Pretože na obraze sú deti a nie dospelí, Banksy zdôrazňuje fakt, že ku 

konzumu sme spoločnosťou vychovávaní, do tej či onej miery ma na nás vplyv už od mala.  

Opäť si pripomeňme základnú vlastnosť mýtu a síce, že skutočnosť nepopiera, ale deformuje jej 

obraz – a tak ani mýtus konzumu nepopiera silu konzumu, avšak až Banksyho graffiti zobrazuje 

dosť explicitne kto touto silou v skutočnosti narába. Konzument sám je konzumovaný a heslo 

„náš zákazník, náš pán“ možno preniesť už len sarkasticky. 

 

Obrázok 2: Náš zákazník, náš pán! 

2.7.2 Boh žehnaj Amerike! 

Rozrušujúce, nepríjemné, drsné, ostrá irónia, kontrast – také sú prvé asociácie, ktoré sa 

nám spájajú s ďalším z Banksyho kontroverznejších z kontroverzných diel. Na prvý pohľad 

nám do očí udrie nahé dievčatko, ktoré hneď identifikujeme s neslávne známou fotografiou 

z vojny vo Vietname (1955-1975). Fotografia zachycuje nahé dievčatko bežiace po ceste krátko 

po útoku s použitím Napalmu B15 a stala sa symbolom hrôz ako vietnamskej vojny, tak 

čiastočne aj amerických vojenských akcií. Na Banksyho koláži dievčatko za rozpažené ruky 

                                                      
15 Napalm B je horľavina spôsobujúca ťažké popáleniny, asfyxiu (nedostatok kyslíka), straty vedomia 

a smrť. Dokáže vyprodukovať teplo s hodnotou 800 až 1200°C a jednou z jeho vlastností je tiež 

nesmierna priľnavosť k ľudskej pokožke, pričom neexistuje spôsob, ako túto horiacu tekutinu odstrániť. 

Použitie napalmu na civilné obyvateľstvo bolo medzinárodne ošetrené až v roku 198, fotka pochádza 

z roku 1972. Búrlivú diskusiu vyvolala nielen fotografia samotná (roku 1973 získala Pullitzerovu), ale aj 

vyjadrenie vtedajšieho prezidenta Richarda Nixona, ktorý spochybnil jej dôveryhodnosť. (Napalm in 

War. In Globalsecurity.org [online] neuvedeno [cit. 20.05.2015]. Dostupné z WWW  < 

http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/napalm-war.htm>). 
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držia dva symboly americkej kultúry a exportu – disneyovský Mickey Mouse a Ronald 

McDonald. Na rozdiel od dievčaťa, ktoré kričí od nesmiernej bolesti, Ronald a Mickey sa 

usmievajú a radostne mávajú davu, až sa zdá, že táto trojica je súčasťou čudesného 

festivalového pochodu. 

Iróniou je, že Mickey aj Ronald sú plyšom vypchané maskoty stvorené pre deti, ich 

úlohou je vziať deti za ruku a predstaviť im čaro Disneylandu alebo McDonaldu. Na graffiti si 

však dievčatko práve svoj malý americký sen zjavne neplní. Banksy tak nemilosrdne odhaľuje 

cenu americkej hegemónie a jej popularitu a „úžasnosť“ (awesomeness) konfrontuje s jej 

nepopularitou. Bezstarostnosť a veselosť maskotov obalených vo vatičke je postavená vedľa 

bolesti preciťovanej na nahej koži, veľký americký úsmev vedľa grimasy plaču. Mickey 

a Ronald dievča nenútene odvádzajú a v nás Banksy zanecháva (žiadaný) pocit, že niečo nie je 

v poriadku, že niečo nie je tak, ako sme zvyknutí to vídavať. 

 

Obrázok 3: Banksy predstavuje krajinu neobmedzených možností. 

2.7.3 Ak chceš mier, buď pripravený na vojnu 

Našu pozornosť si ako prvý získa neúplný, no obrovský symbol mieru jasnočervenej 

farby. Hneď potom si všimneme bližšie detaily postáv pod ním. Vojak vpravo drží v ruke štetku 

namočenú vo farbe a obzerá sa prikrčený cez plece, aby včas zareagoval na prípadné 

nebezpečenstvo. Vojak po jeho ľavici sa jedným kolenom opiera o zem, zatiaľ čo o druhé má 

podoprený samopal, aby mu zaistil potrebnú rovnováhu. Zo vzájomnej fyzickej blízkosti 

vojakov je jasné, že „parťákovi“ kryje chrbát, pozorne sleduje okolie, je pripravený strieľať. 

Scéna celkovo pôsobí dojmom sprisahania alebo nebezpečnej misie a tento dojem nevytvára ani 
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tak prítomnosť samopalov (aj keď je značne nápomocná) ako skôr prikrčené postoje vojakov, 

obzeranie sa cez plece, očakávanie retaliácie.  

Prečo nás náš pohľad na toto graffiti zarazí? Pretože nám podáva obraz „mierovej 

misie“. Presne ten obraz, ktorý nám médiá väčšinou neposkytnú. Počujeme, že vojaci NATO sú 

na „mierovej misii“ niekde tam alebo ešte ďalej, že sa „mierová misia“ pretiahla o tri týždne 

alebo dva roky, že ročne zo štátnej pokladnice ide veľa alebo ešte viac peňazí na „mierové 

misie“.  Keď sa hovorí o nevinných ľudských životoch, je to v spojení s vojenskou akciou, tú si 

vieme predstaviť veľmi dobre, záberov z vojenských akcií je dosť – ale z „mierových misií“? 

Banksy nám vo svojom kúsku jasne ukazuje, že „mierová misia“ má s vojenskou akciou 

spoločné viac než sme si pre svoje pohodlie a pokoj svojho svedomia ochotní priznať. Keď 

chceš mier, pripravuj vojnu. To vedeli už Rimania a preto keď Mars vojnu vyhral, ovenčili jeho 

kopiju vavrínom a nazvali ho nositeľom mieru. 

 

Obrázok 4: Si vis pacem, para bellum. 

2.7.4 Back office olympijských hier 

Bosý chlapec kľačí pri šijacom stroji a hotoví vlajku Spojeného kráľovstva. Nie je 

náhoda, že Banksy mu zadal práve takúto objednávku – v tom roku totiž prebiehali v Londýne 
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letné olympijské hry ako aj obrovské oslavy diamantového výročia nástupu kráľovnej Alžbety 

II na trón (2012). Vlajočky bolo treba ušiť vo veľkom množstve, rýchlo a lacno. 

Začala som ironicky, ale to len preto, že Banksy je aj v tomto graffiti nanajvýš 

sarkastický. Detská práca je v súčasnosti problémom mnohých krajín, ktoré boli kedysi 

dŕžavami britského impéria a vlajočky, ktoré chlapec šije, patria niekdajším kolonizátorom jeho 

starých rodičov. Banksy sarkasticky upozorňuje na to, že hoci chlapec už patrí k inej generácii, 

pre neho sa mnohé beztak nezmenilo, pretože ekonomickú nadvládu pociťuje rovnako. 

Nepociťujeme to akurát my. Buržoázna ideológia svojou depolitizáciou vecí spôsobuje, že ich 

vidíme pokrútene: „...mýtus je konstituován ztrátou dějinného charakteru věcí: věci v něm 

ztrácejí vzpomínku na to, jak byly vyrobeny.“ (Barthes, 2004: 140-141) Veci sveta (v zmysle 

predmety) sa nám javia akoby tu boli sami od seba a práve pre nás, necítiť z nich prítomnosť 

ľudskej signifikácie. „Nic není produkovánom nic není zvoleno: tyto nové předměty, u nichž 

byla odstraněna jakákoli znečišťující stopa původu či volby, již zbývá pouze vlastnit.“(Barthes, 

2004: 149) Banksy nám jasne ukazuje najpravdepodobnejší pôvod všetkých tých lacných 

taľafatiek alebo spandexových športových tričiek s logom olympijských hier, ktoré práve 

v tomto čase naplnili londýnske obchody do prasknutia. Mýtus odhalený. Okrem možnosti 

vlastniť nám tak Banksy navrátil možnosť si zvoliť. 

 

Obrázok 5: Čo je na konci Ariadninej nite? 

2.8 Zhrnutie 

Masmédiá narábajú s vážnosťou, katastrofickosťou alebo osobnou angažovanosťou  

a účinne sa tak príjemcovi dostávajú pod kožu. Ukázali sme si, že v dôsledku nepochopenia 

mýtu ako systému signifikácie je koncept mýtu vnímaný ako niečo pravdivé, niečo, čo sa nám 
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dáva samo a my ho nič netušiac prijímame. Navyše, absolútne rozšírenie buržoázie a buržoáznej 

ideológie, ktoré možno pozorovať v jej ex-nominácii zaručilo, že v zásade nemáme k dispozícii 

ani názor opozičný a poriadne ani bod, z ktorého by sme sa na spoločnosť mohli nezaujato 

pozrieť. Občasné snahy o vzburu voči mýtom fixovanému usporiadaniu spoločnosti sa vzťahujú 

len na buržoázne umenie a morálku, nikdy nie na politiku, a bývajú veľmi rýchlo absorbované. 

Mýtus svojim fungovaním na úrovni metajazyka sa nevzťahuje k veciam priamo, nevyslovuje 

ich, nepôsobí na ne. Mýtus o veciach hovorí, pričom sleduje svoj vlastný úžitok, depolitizuje 

ich, vyprázdňuje a deformuje podľa vlastnej potreby. Banksy však vo svojej úlohe mytológa 

skrz sarkazmus a iróniu (viď kapitola tretia) oslabuje silu osobného angažmá a poskytuje 

potrebnú dištanciu na to, aby on ako tvorca diela a zároveň aj divák ako jeho recipient mohli 

mýtus racionálne uchopiť a nahliadnuť ako formu. Mýtus je tak akoby externalizovaný, vyňatý 

z tela človeka, pretože irónia a sarkazmus z prežívaného, nereflektovaného 

(a nereflektovateľného) mýtu opäť robí predmet, o ktorom sa dá premýšľať, ktorý sa dá 

uchopiť. A nielen to. Banksy vo svojom graffiti opätovne navracia veciam ich dejinnosť tým, že 

ukazuje na ich pôvod a spojitosť s ľuďmi, re-politizuje depolitizované. 
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3 Banksy: Diskurz v komunikačnej stratégii 

Zámerom tejto kapitoly je podať analýzu Banksyho komunikačného diskurzu, t.j. 

spôsobu, akým komunikuje16. Zameriavať sa budem na kľúčové prvky tohto spôsobu a tomu 

zodpovedá aj štruktúra kapitoly. Prvá podkapitola je vyhradená rozboru komiky a druhá 

podkapitola analýze najčastejších prvkov v Banksyho graffiti ako obrazovej formy 

komunikácie. 

3.1 Banksy: vážne žarty 

V predchádzajúcej kapitole som rozoberala Banksyho obrazové diela ako diela 

mytológa, čiže niekoho, kto je skrz formu mýtu schopný nazerať jeho obsah. Uviedla som, že 

Banksy tak činí predovšetkým prostredníctvom sarkazmu a irónie ako nástrojov externalizácie 

buržoázneho mýtu. Táto podkapitola si teda kladie za cieľ priblížiť problematiku komiky (ktorej 

súčasťou je sarkazmus a irónia) z hľadiska spoločenských vied, vysvetliť hlbší význam komiky 

a jej úlohy v sociálnej interakcii a vztiahnuť tieto poznatky na Banksyho činnosť. Komikou sa 

zaoberá mnoho vedných disciplín (napríklad psychológia, lingvistika, estetika a ďalšie), pričom 

každá vychádza väčšinou len zo svojej unikátnej perspektívy. (Borecký, 2000) Ťažisko tejto 

podkapitoly je postavené na úvahách Henri Bergsona, keďže sa v nich zaoberá najmä 

vnútornými princípmi komiky a jej spoločenskými dôsledkami, teda javmi, ktoré v kontexte 

Banksyho prác zaujímajú aj nás. 

3.1.1 Povaha komiky 

Bergson vo svojich filozofických úvahách o komike, ktoré podopiera mimoriadnou 

znalosťou dramatického umenia uvádza, že komika je charakteristická tromi základnými rysmi. 

Za prvé sa striktne vzťahuje len k človeku a ľudskému, za druhé vyžaduje isté odosobnenie od 

citov a situácie iného človeka a v neposlednom rade má tiež dôležitý spoločenský rozmer. 

(Bergson, 2012) 

K základnému Bergsonovmu pozorovaniu patrí, že komično neexistuje mimo oblasť 

ľudskej sféry. Človek je nielen živočích, ktorý sa vie smiať, ale je aj jediný živočích, ktorý 

smiech vzbudzuje. Ak sa smejeme na zvierati alebo nejakom neživom predmete, je to kvôli jeho 

vonkajšej či vnútornej podobe s človekom, ktorú mu my pripisujeme.  

Komično tiež vyžaduje čosi ako dočasnú absenciu empatie, chvíľkové pozabudnutie na 

súcit v danej situácii či s daným človekom. Akonáhle sa totiž skutočne do nejakej udalosti 

                                                      
16 Diskurz tu chápem vo Foucaultovom pojatí ako zložený zo sémiotických sekvencií medzi objektmi, 

subjektmi a výpoveďami (Foucault, 2002). 
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vcítime, i ten najmenší problém sa nám bude javiť ako životná tragédia nad ktorou; sa ani nedá 

smiať. Komika sa tak obracia k „číremu rozumu“. (Bergson, 2012: 28-29) Navyše, zatiaľ čo 

dráma sa venuje jedinečnému vnútornému životu určitej postavy (nie charakteru v zmysle 

zbierky zovšeobecniteľných rysov), komédia sa venuje nie príliš hlbokému pozorovaniu 

obecného. Pozorovanie sa venuje iným ľuďom, charakterom ich všeobecnosti, zasahuje len 

vonkajšiu vrstvu a nemôže a ani nechce zostúpiť príliš hlboko pod povrch – preniknutie do 

hĺbky by totiž celú situáciu zmenilo v drámu a nadobro zažehnalo čokoľvek komické. Dobrý 

komik, dobrý pozorovateľ obecna, porovnáva údaje, ktoré získal z rozptýlených zdrojov a tiež 

analyzuje analogické prípady, aby tak extrahoval kvintesenciu daného charakterového rysu 

a utvoril istý (osobnostný) typ. Koná podobne ako fyzik, ktorý takto postupuje s vybraným 

prírodným fenoménom za účelom získania obecne platnej zákonitosti, pričom takisto jeho 

„porovnávaní je vnější a výsledek zobecnitelný“. (Bergson, 2012:159) Bergson teda dedukuje, 

že komika sa vždy viaže k pozorovaniu obecného a zameriava sa nie na neopakovateľné rysy 

osobnosti, ale na obecné zvláštnosti, ktoré opakovateľné sú. Tým, že ich autor v podobe 

komédie vystaví ostatným na javisku, zapríčiňuje sa (možno nevedomky) aj o ich napravovanie 

a poučovanie, pretože nositeľa tejto vlastnosti pred ostatnými fakticky znemožní. Rovnaký efekt 

samozrejme dosiahneme aj v bežnej interakcii a bez dosiek divadla. Dalo by sa zrejme tiež 

povedať, že v prípade street art ide o podobný proces s obdobnými výsledkami. Umelec, 

napríklad aj nami analyzovaný Banksy, ktorý využíva humorné prvky sa však nezameriava len 

na povahové rysy a typy človeka, ale tiež spoločnosti. Tá je taktiež v istom zmysle živým 

organizmom a pod jej „povahou“ by sme snáď mohli rozumieť jej kultúru.  

Čo sa týka spoločenského rozmeru komiky, povšimnime si, že na rozdiel od 

zahanbujúcich príhod sa o tie smiešne radi podelíme s čo najväčším publikom, obvykle aj 

opakovane. „Zdá se, že smích potřebuje ozvěnu“ (Bergson, 2012: 29), čo podporuje aj fakt, že 

keď sa smejeme sami, vzbudzujeme tým u ostatných skôr podozrenie než čokoľvek iné. Aj 

v prípade úprimného smiechu sa tak predpokladá spoluúčasť s ostatnými členmi nejakej skupiny 

– smiech je teda skupinovou záležitosťou. Navyše, isté veci nám komické nepripadajú práve 

preto, že sme „tam neboli“ alebo aj keď tam sme, tak potom preto, že k týmto ľuďom 

„nepatríme“ a tak sa nám s nimi akosi ani nedá poriadne zasmiať. Toto pozorovanie dokazuje, 

že smiech nie je záležitosťou náhodnej skupiny, ale skupiny už existujúcej, prepojenej 

vnútornými vzťahmi rozličnej povahy. 

Zatiaľ sme si vysvetlili za akých podmienok sa veciam smejeme (pripomínajú nám 

niečo z nás alebo sa nás priamo dotýkajú, nie sme príliš citovo angažovaní, smejeme sa 

v spoločnosti iných), ale ešte sme si neobjasnili, čo v nás vlastne smiech vyvoláva. Podľa 

Bergsona je základný vnútorný princíp komiky celkom jednoduchý. Spočíva v situácii, kedy sa 

živý organizmus správa ako automatický mechanizmus a takisto v každej povahovej vlastnosti, 



Banksy: Diskurz v komunikačnej stratégii 

32 

 

ktorá by nám nejakým spôsobom stroj pripomínala. Tento poznatok je veľmi dôležitý a viac sa 

mu budem venovať v nasledujúcej časti. 

3.1.2 Regulatívna funkcia smiechu 

Prečo sa smejeme úradníkovi, ktorý sa aj vo veľmi stresujúcej situácii skalopevne drží 

byrokratických pravidiel? Alebo kolegovi, ktorý si práve osolil kávu, pretože si nevšimol, že 

nejaký huncút zamenil na poličke cukorničku so soľničkou? Bergsonov argument znie, že 

v oboch situáciách sa smejeme strnulosti či zotrvačnosti, ktoré náhle vyšli najavo. Komicky na 

nás totiž pôsobí všetko, čo sa javí ako automatické, mechanické a neohybné, pričom je ale zo 

svojej podstaty pružné a spontánne. Komika sa rodí vždy, keď sa ľudský život stáva strnulým - 

smiech je predsa čisto záležitosťou človeka a všetkého ľudského. Pretože spätý s človekom, je 

inherentne spätý aj so spoločnosťou a má nevyhnutne spoločenský význam a spoločenskú 

funkciu. 

Premenlivosť podmienok a situácií a neustála zmena sú elementárnymi atribútmi 

života. Schopnosť pružnej reakcie na tento tok patrí k základným požiadavkám nielen života, 

ale aj spoločnosti. Vyžaduje sa od nás konštantná pozornosť a mentálna i fyzická čulosť. 

Neobratná tuhosť či absencia agility a neschopnosť prispôsobiť sa tomuto ruchu na nás pôsobia 

smiešne a neostávajú nepotrestané. Bergson totiž tvrdí, že smiech má silnú regulatívnu funkciu, 

pretože všetko to mechanické, bezduché a zaseknuté v rutine efektne a efektívne pranieruje. 

Jedinec, ktorý sa ustálil vo vlastných koľajách a nie je schopný flexibilne reagovať na sociálny 

život sa vlastne od spoločnosti odkláňa a postupne presúva na jej okraj. Je výstredným, 

vzdialeným od stredu spoločenského záujmu a v podstate spoločnosť ohrozuje, pretože sa 

svojou excentrickosťou zapríčiňuje o jej rozpad. Napokon, automatizmus je 

znakom nedostatočnej pozornosti, v tomto prípade voči spoločnosti samej. Nestačí totiž, že 

ľudia spolu interagujú len na základe bezduchého dodržiavania pravidiel, pripomínajúc tak 

súkolie strojčekov vo vnútri hodiniek. Musí tu ísť o vedomé rešpektovanie a zosúlaďovanie 

volatilných vôlí jednotlivých členov spoločnosti. Zautomatizovanie interakcií s ostatnými 

ľuďmi je vlastne obdobou umŕtvenia nášho vzťahu voči spoločnosti, akéhosi odizolovania sa.17 

Takéto správanie pôsobí rušivo a na toto gesto spoločnosť odpovedá ďalším, nemenej 

nepríjemným gestom – smiechom. Primárnou funkciou smiechu je totiž uvoľniť čokoľvek 

stuhnuté, od mimických svalov až po charakterové neduhy a tým, že tieto spoločenské krajnosti 

pokarhá, navracia ľudí späť do živého toku stredu, stred samotný utužuje a kraje ozdravuje 

(Bergson, 2012). Tieto pozorovania podporuje vo svojich úvahách aj sociológ Marvin R. Koller, 

                                                      
17 „Společnost však vyžaduje ještě něco jiného. Nestačí jí jen žít, chce žít dobře. A teď se musí obávat, že 

se každý z nás spokojí s tím, že bude věnovat pozornost pouze tomu, co je nezbytné k životu, a zbytek 

přenechá automatismu zaběhnutých návyků.“ (Bergson, 2012: 39) 
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ktorý vyzdvihuje rolu komiky pri utváraní sociálnych väzieb a ich korigovaní, pri odstraňovaní 

stereotypov, tiež jej morálnu funkciu pri znevažovaní spoločensky netolerovaných návykov či 

nemravností. Okrem katarzickej a terapeutickej funkcie smiechu takisto akcentuje úlohu komiky 

ako spôsobu, ktorým možno v spoločnosti prijateľne tlmočiť vlastnú agresiu, nepriateľstvo či 

nevraživosť (Borecký, 2000: 105-106). 

Spoločnosť nemá tendenciu smiať sa z tragických počinov jednotlivca rovnako ako sa 

ani my nesmejeme tragickému osudu Antigony či Hamleta. Keby však istý druh správania 

prestal byť reakciou len na špecifickú situáciu, ale stal by sa permanentnou šablónou, sympatie 

a pochopenie by rýchlo vystriedal smiech, pretože osoba by začala vzbudzovať dojem 

naprogramovanej veci. Smiech je účinným pokarhaním nielen pre jednotlivca, ale tiež pre 

spoločnosť, pretože aj tá sa neraz nechá uniesť vlastnými pravidlami a automatizmami. Graffiti 

či street art svojim umiestnením narúšajú našu strojovosť svojou formou (tým, že do nášho 

prechádzania ulicou vnesú prvok prekvapenia) a zároveň aj svojim vtipným obsahom.  

Vidíme teda, že komika sa rodí v antagonistickom postavení flexibility a rigidity 

a obdobnej polarity jedinca a spoločnosti. To do značnej miery súvisí s teóriou inkongruencie 

(nesúladu, rozporu), jednej z troch hlavných makroteórií humoru. Ústrednou myšlienkou tejto 

teórie je, že komika sa tvorí z nesúrodosti prvkov, ich ambivalencie, kontrastu či inej formy 

nezhody. Ďalšími dvomi makroteóriami sú teória superiority a teória relaxácie. Prvá vidí príčinu 

komiky v nadobudnutí prevahy nad protivníkom tým, že ho zosmiešnime, avšak platí len pre 

špecifický typ komiky18. Druhá teória zase tvrdí, že komika je spôsob, akým sa organizmus 

zbavuje nadbytočnej energie, respektíve dosahuje uvoľnenie dočasným nárastom napätia. 

(Borecký, 2000: 45-47) Binárna dvojica stuhnutosť - pružnosť teda svojim zapadaním do 

širšieho kontextu teórie inkongruencie túto teóriu podporuje, netreba však strácať zo zreteľa, že 

nie každá inkongruencia je zákonite komická a samotná sa ani nezdá byť príčinou komiky (čo 

ostatne platí aj pre vlastný pocit superiority alebo relaxácie). Navyše, bádanie zaoberajúce sa 

skôr zmyslom komiky než jej príčinou sa zdá byť ďaleko efektívnejšie. Podobne ako v prípade 

hry (Fink, 1992) by sme zistili, že zmyslom komiky je komika sama19. (Borecký, 2000: 141) 

3.1.3 Obsah komiky 

Už sme si odôvodnili za akých podmienok sa smejeme a tiež aká je sociálna funkcia 

smiechu. V tejto časti uvediem v akých rôznych podobách sa komično realizuje, respektíve čo 

                                                      
18Platí len pre iróniu, pretože práve tá je charakteristická výsmechom a pohŕdaním náprotivnej strany.  
19 V prípade komiky ako aj v prípade hry je jej účel autotelický, náležiaci sám v sebe. Obe si vytvárajú 

zvláštny svet;  svet, ktorý je istým spôsobom od okolitej skutočnosti izolovaný a podlieha vlastným 

pravidlám a zákonitostiam. Z tohto dôvodu nie je fakticky možné hovoriť o príčine komiky či hry, len 

o ich štrukturujúcich a konštitutívnych rysoch. 
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je jeho obsahom. Venujem sa len takým príkladom z Bergsonových úvah, ktoré považujem za 

relevantné vzhľadom na Banksyho existujúce diela. 

Smejeme sa opakovaniu. Stavy našej duše sú fluidné, vrtkavé a nestále ako je to len 

možné. Naša gestikulácia by mala týmto stavom zodpovedať, odzrkadľovať ich, byť rovnako 

flexibilná a neopakovateľná. Avšak niektoré gestá sú predvádzané mechanicky, stávajúc sa tak 

ľahko napodobiteľnými a predvídateľnými a práve na takých sa smejeme – stačí hádam 

pripomenúť typické pohyby panvy Elvisa Presleyho alebo chôdzu Johna Wayna a hneď sa 

aspoň usmejeme. Akonáhle totiž gestá prestanú reflektovať stavy našej duše, stávajú sa 

okamžite oddelenými od našej živej osobnosti a vyznejú ako prázdne posunky stroja. Ako 

príklad si tiež môžeme uviesť rečníka, ktorý opakuje istý pohyb ruky. Hoci pohyb sám o sebe 

smiešny nie je, opakovaním sa takým stáva. Rovnako ako s gestikuláciou jednotlivca je tomu aj 

s „gestikuláciou“ spoločnosti – s jej zvykmi, obradnou stránkou spoločenského života či s jej 

etiketou. Obsah spoločenských gest je síce veľmi vážny a dôležitý, no ak sa naň zabudne 

a pozornosť sa upriami len na ich formu, otvára sa nám množstvo možností ich využitia pre 

komično. Ak sú gestá predvádzané bezducho či bez rozmyslu, pôsobia ako strnulý obal na 

niečom bytostne pohyblivom. 

V rozšírenom pojatí je tak komickou tiež každá situácia, v ktorej si forma vymáha 

prvenstvo pred obsahom. Podľa Bergsona to často vidíme v komédii vo výstupoch, kedy autor 

necháva prehovoriť lekára alebo sudcu tak, že je pozornosť upriamená na nich samotných, a nie 

na to, čo reprezentujú. Vyvoláva tak zdanie, že povolanie viac neslúži verejnosti, ale skôr 

verejnosť povolaniu. 

Komika profesie vyplýva z deľby práce a predovšetkým z faktu, že každé povolanie či 

remeslo v človeku vytvára určité psychické návyky a strnulosti, ktoré majú vplyv aj na jeho 

individuálny charakter. Je pochopiteľné, že sa potom v práci alebo tiež v súkromí stýkame 

s ľuďmi s podobnými tendenciami. Výsledkom je však postupné rozdrobovanie spoločnosti. 

Funkciou smiechu je aj v tomto prípade oslabovať tieto „separatistické tendencie“ a uvoľňovať 

profesnú rigiditu. V prvom rade sa komika profesie zameriava na profesnú márnomyseľnosť, 

kedy korunujeme svoje vlastné remeslo na kráľovnú tých ostatných (netvrdia snáď filozofovia, 

že filozofia je matkou všetkých vied? A nemajú matematici podobný názor o matematike?). 

Komickou je každá okolnosť, kedy sa naša pozornosť prenáša z duše na telo – ako keď 

zanietený rečník zrazu potrebuje močiť. Tragický básnik nikdy nepúta pozornosť na hmotné telo 

svojich hrdinov (tí nejedia, nepijú, nedriemu), väčšinou tiež vystupujú postojačky, pretože 

sadnúť si počas hlbinného výlevu znamená upozorniť na svoju telesnosť. 

Ako komický takisto hodnotíme kontrast medzi skutočnosťou a ideálom. Ak popíšeme, 

ako by sa veci mali mať a tento popis potom prezentujeme ako skutočný stav vecí, hovoríme 
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o irónii. Ak je tomu naopak, to je ak opíšeme ako sa veci v skutočnosti majú a potom sa 

tvárime, že tak by aj byť mali, spĺňame definíciu humoru. Hoci oba typy spadajú do satiry, 

humor je viac vedecký, pretože zostupuje hlbšie pod povrch vecí a s chladnou hlavou analyzuje 

a humorne odkrýva ich príčinu. Borecký, ktorý v tomto čerpá zo Schopenhauera, uvádza, že 

v prípade humoru začíname smiechom, no končíme vážne, pretože diskrepancia vyjadrená 

humorom je vo svojej pointe natoľko trefná, že nás vedie k dôkladnejšiemu zamysleniu sa. 

(Borecký, 2005:152) Tým sa vlastne dostávame k všeobecnému deleniu komiky na štyri hlavné 

typy, ku ktorým patrí spomínaný humor a irónia (vrátane cynizmu a sarkazmu), absurdita 

a naivita. Naivita je charakteristická tým, že objekt smiechu si svoju smiešnosť sám 

neuvedomuje, napríklad dieťa, ktoré vážnym tónom mimovoľne prednesie niečo komické. 

Absurdita sa vyznačuje hravosťou a uvoľnenosťou, používa nezmysel ako metaforu sveta, 

poukazujúc na relativitu toho, čo považujeme za podstatné či nevyhnutné. Všetky typy komiky 

už zo svojej podstaty navodzujú pocity uvoľnenia a oslobodenia, podobne ako je tomu pri hre.20 

(Borecký, 2000:144) 

3.1.4 Kalambúr 

Slovná hračka, inak tiež nazývaná ako kalambúr (v angličtine pun), je jednou 

z obľúbených štylistických figúr reči. Tvorí sa dvomi jednoduchými spôsobmi – buď spojením 

slov, ktoré rovnako alebo podobne znejú, no majú odlišný význam (napr. „som vážený človek 

od Váhu, keď neváham, mávam odvahu“; Ľubomír Feldek), alebo zámenou podobne znejúcich 

slov („viem, že si ciachovaná, intenzifikovaná, environmentálne asi milovaná21“; Polemic, 

Komplikovaná). Podstata slovnej hračky spočíva v hravom narábaní s jazykom a objavovaním 

jeho ďalších dimenzií, predovšetkým prostredníctvom metafor, metonymií, homoným či 

fonologickej stránky jazyka vôbec (Leigh, 1994). Kalambúr v sebe zahŕňa súčasne niekoľko 

významov a okrem iného tak dokáže v relatívne krátkom spojení vyjadriť naraz niekoľko ideí, 

čo sa okrem krásnej literatúry a humornej poézie často využíva najmä v reklame, rôznych 

kampaniach alebo aj v street art. (Djafarova, 2008) Slovná hračka sa vyznačuje vysokou 

závislosťou svojho významu na okolitom kontexte a interpretačných schopnostiach recipienta 

správy, ako aj svojou humornosťou, ktorá v ľuďoch vo všeobecnosti zanecháva pozitívne 

pocity. (Bergson, 2012) V zásade tak kalambúr funguje veľmi interaktívne – núti človeka 

zapojiť kognitívne schopnosti pre správne porozumenie pointe a zároveň ide o formu 

humorného dialógu s jeho autorom. To všetko spolu zaisťuje, že správa jednak poľahky upúta 

pozornosť okoloidúceho, rovnako ako aj to, že bude ľahšie a dlhodobejšie uchovaná v pamäti 

                                                      
20 Komike je vlastný aj istý druh ludizmu, „hrového vyladenia“, vybočenie z vážnosti. Inkongruencia 

v nás môže navodiť alebo pocity paralýzy, alebo produktívnu kreativitu, najmä ak k riešeniu 

inkongruentej situácie pristupujeme tvorivým spôsobom, takpovediac neortodoxne, ohybne. 
21 Kurzíva vložená zámerne. 
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čitateľa (tým prv, ak je podtrhnutá tiež vizuálnou stránkou ako v prípade graffiti, reklamného 

plagátu a pod). Tým, že je správa prostredníctvom slovnej hračky prezentovaná nepriamo a jej 

interpretácia je prenechaná čitateľovi, jej posolstvo sa javí prijateľnejším a menej agresívnym, 

najmä ak ide o nejaký politický odkaz. Nepríjemná dedukcia je prenechaná na príjemcu a autor 

si akoby necháva „čistý štít“, nepôsobí ako mravokárca, ktorý s improvizovaným plagátom 

z kartónu hlása na námestí koniec všetkých dní. (Djafarova, 2008). 

Keď dosiaľ prezentované informácie zhrnieme a ucelene vztiahneme na tému graffiti 

alebo street art, vidíme, že časová a priestorová náročnosť graffiti po takomto úspornom, 

efektívnom a efektnom riešení priam volá. Svojou jednoduchosťou, prístupnosťou ako aj 

ostatnými zmieňovanými vlastnosťami je kalambúr mimoriadne vhodným a obľúbeným 

nástrojom na oslovovanie širokého publika. 

3.1.5 Banksy: analýza vybraných graffiti 

3.1.5.1 Hodinový manžel 

Skôr než sa pustíme do kompozičnej a obsahovej analýzy tohto kúska, je vhodné 

najskôr uviesť na akej budove sa nachádza, aby sme jeho komiku o tento rozmer neukrátili. 

Tento obraz sa nachádza na stene bristolskej kliniky pre sexuálne zdravie, ktorá sa zaoberá 

hlavne prevenciou a liečbou pohlavných chorôb. Čo teda na obraze vidíme? Vidíme blondínku 

v čiernom spodnej bielizni ako stojí v okne a čaká čo sa bude diať, zatiaľ čo vedľa nej sa z okna 

vykláňa muž v obleku a evidentne niečo alebo niekoho hľadá. Tým, koho hľadá je takmer iste 

milenec jeho ženy, ktorý celkom nahý visí z okna, jednou rukou sa držiac rímsy a druhou sa 

aspoň trochu zahaľujúc. Manžel sa ale pozerá príliš ďaleko a navyše opačným smerom a tak 

nevidí to, čo má priamo pod nosom – pričom sa to o ňom dá asi povedať všeobecne. Otázka 

znie – prečo na nás toto graffiti pôsobí komicky, zvlášť keď neveru chápeme ako nepríjemnú 

situáciu, ktorou si sami neželáme prejsť? Tu si treba uvedomiť, že nie nevera ako taká je 

konštitutívnym prvkom komickosti obrazu. Je ním skôr milencova nahota a pozícia, v akej sa 

nachádza,  ako aj manželova zjavná neschopnosť milenca nájsť. Tak, ako oblečenie človeku 

v spoločnosti môže pridať na vážnosti („šaty robia človeka“) a v zásade mu aj slúži ako druhá 

koža pri styku s ostatnými, nahota je v našej kultúre vlastne odzbrojujúca, odhalí človeka až na 

kožu, uberie mu na vážnosti robí ho zraniteľným a jeho fyzické nedostatky viditeľnými. Nahotu 

na verejnosti alebo v kruhu rodiny a známych akceptujeme u detí, ale rozhodne nie u dospelých. 

Nahý milenec sa navyše nešikovne snaží zakryť si aspoň prirodzenie. Smejeme sa na náhlom 

prenesení pozornosti z obsahu na formu, z osobnosti milenca na jeho fyzickú telo, na jeho 

nechránenú nahotu. Čo sa týka manžela, v súlade s Bergsonovou teóriou ide o jasnú 

neflexibilitu a nedostatočnú vynaliezavosť. Keby týmito oceňovanými vlastnosťami disponoval, 
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tejto situácii by buď predišiel, alebo si v nej viedol lepšie. Smejeme sa teda jeho rigidite 

a pravdepodobne tiež naivite. Komika obrazu je podčiarknutá práve jeho umiestnením na 

klinike sexuálneho zdravia, pretože nevera či promiskuita obecne sa spájajú s rizikom prenosu 

pohlavných chorôb. Akoby sa Banksy snažil skrz všetky prvky obrazu komunikovať, že nič 

ľudské ľuďom nie je cudzie. 

 

Obrázok 6: Hodinový manžel. 

3.1.5.2 Odtiahnutí v Palestíne 

O tom, že humor môže byť využitý ako skvelý nástroj v komunikácii zložitých 

a citlivých problémov nás Banksy presvedčuje zas a znovu. Nasledujúci kúsok je zo 

separačného múru v Betleheme, ktorý oddeľuje izraelské teritóriá od palestínskych. Tento múr 

bol vybudovaný Izraelom po roku 2000 ako súčasť preventívnych opatrení v rámci druhej 

Intifády (druhého arabského povstania), pričom je po  jeho dĺžke rozostavených množstvo 

bezpečnostných bodov navlečených ako perly na šnúre, ktoré fungujú podobne ako hraničná 

kontrola. Tieto bezpečnostné priechody sú strážené ozbrojenými vojakmi a vozidlami, psami, 

kamerami a pod. (Lori, 2008) Banksy všadeprítomnosť vojenských síl premietol do svojej 

vlastnej dopravnej značky, ktorá varuje, že zle zaparkovaný tank bude odtiahnutý. Humor tu 

užitý je humor satiry, pretože Banksy popisuje, ako sa veci majú (militarizácia, neustála 

kontrola, armádne zložky a zbrane,...) a tým, že tomuto popisu dáva akoby inštitucionálnu 

podobu (dopravné značky predsa vydáva štát), kvázi situácii prepožičiava normálnosť. Tvári sa, 

že všetko je takto v poriadku, pričom je samozrejmé, že na mysli má presný opak. Zároveň tým 

upozorňuje ľudí, ktorí si na danú situáciu už zvykli a nepovažujú ju za nijak nezvyčajnú. Na 

mieste, kde sa možno každý deň dočítať o nových útokoch a zvýšených bezpečnostných 
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opatreniach takýto kúsok reflektuje extrémny stav vecí. Jeho úlohou je vyvolať v človeku 

zarazenie a zamyslenie sa nad tým, čo si zvykol považovať za bežné tým, že to ako niečo 

absolútne bežné prezentuje. Červený rámček okolo je teda vskutku výstražný. 

 

Obrázok 7: Pozor na odťahovacie služby v Betleheme. 

3.1.5.3 Úchvatné 

Toto dielo uvádzam ako príklad z mnohých Banksyho užití slovnej hračky. Nápis 

captivating (obrázok 8) sa takisto nachádza na palestínskej separačnej bariére a v angličtine má 

dvojitý zmysel, z ktorého vlastne irónia tohto kalambúru čerpá. Captivating značí jednak  

úchvatný, podmanivý,  ale je tiež výrazom pre niečo, čo podmaňuje (v zmysle ovládania). 

Vzhľadom k umiestneniu graffiti hneď chápeme kam tým Banksy mieri. Tento sedemsto 

kilometrov dlhý múr je vlastne úchvatným väzením, skutočne podmaňujúci výtvor človeka.22 

                                                      
22 Banksy prehlásil, že separačný múr z Palestíny vlastne robí najväčšie otvorené väzenie na svete 

(Banksy, 2007). 
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Obrázok 8: Úchvatné. 

3.1.5.4 Bozk 

Dvaja policajti v tesnom objatí si na verejnosti prejavujú svoju vzájomnú náklonnosť. 

Scéna sa nám už na prvý pohľad zdá niečím komická a to sme si ešte ani poriadne nevšimli, že 

obaja policajti sú muži.  

Postave policajta sa venujem bližšie ďalej v rámci tejto kapitoly, a na tomto mieste 

vyzdvihnem len základné vlastnosti, ktoré si so strážcami verejného poriadku spájame. Je to 

predovšetkým profesionalita, sebakázeň v zmysle kontroly vlastných emócií v práci, poriadok, 

vážnosť. Ich bozk tak vyznie ako druh rebélie, nerešpektovanie nevyslovených pravidiel, 

obzvlášť v Británii, kde je graffiti umiestnené, ktorú obecne považujeme za spoločnosť 

konzervatívnejšiu. Navyše nejde len o hocijaký bozk, nie je to letmý dotyk pier na líce. Policajti 

na obraze sú v tesnej blízkosti a ich bozk je vášnivý. Prečo na nás teda tento obraz pôsobí 

komicky a bavíme sa na ňom? Pretože nám odhaľuje našu vlastnú strnulosť a predpojatosť 

a práve tej sa, v súlade s Bergsonovou teóriou smiechu, smejeme. Bavíme sa na tom, ako sme 

zabudli, že aj policajti sú len ľudia z mäsa a kostí a nie len stroje korzujúce s obuškom po ruke 

po meste. A smejeme sa tiež našej strnulej predstave maskulinity. Práca policajta je v našich 

predstavách tradične ukotvená ako povolanie predovšetkým mužské. Boj so zločinom, sila 

a násilie sú neoddeliteľnou súčasťou mýtu maskulinity (John Wayne či Clint Eastwood na ňom 

úspešne postavili kariéru). Banksy naše predstavy podrobuje reflexii a činí to spojením predtým 

nespojiteľného – policajta ako symbolu mužnosti a homosexuála, ktorý je pre nás výrazom jej 

absencie. 
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Obrázok 9: Nie je bozk ako bozk. 

3.2 Banksy: obrazové prvky 

Nasledujúca stať sa venuje typickým prvkom Banksyho obrazov. Dôvod je prozaický – 

sú totiž spôsobom, akým skrz nosič (a tým je graffiti) Banksy svoju správu kóduje a vysiela 

k nám. Pozorné štúdium Banksyho diel ukáže, že je pre neho typické užitie červenej, bielej 

a čiernej a preto sa symbolikou týchto farieb budem v tejto podkapitole zaoberať. Druhá časť 

podkapitoly zase patrí analýze potkanov, policajtov a detí ako najčastejších figúr v Banksyho 

obrazoch. Ich využitie ako znakov sa totiž významne podieľa na vytváraní zmyslu obrazu ako 

takého. 

3.2.1 Banksy: červený a čierny... a biely 

Banksyho stencily sú najčastejšie prevedené vo farbách čiernej, bielej a červenej, 

pričom biela častokrát funguje ako podkladová farba steny, na ktorej je stencil namaľovaný. 

Isteže, Banksy príležitostne užije aj farby iné, ale práve trojkombinácia bielej, čiernej a červenej 

je oporným bodom pri identifikácii niektorých z jeho prác (identifikáciu iných občas uľahčí 

svojim podpisom). Farba obecne zohráva vo vizuálnych artefaktoch dôležitú úlohu – jednak 

pomáha dotvoriť celkový dojem z obrazu a, čo je dôležitejšie, sama pôsobí ako znak, ktorý 

divák vedome či nevedome berie pri svojej interpretácii do úvahy. Okrem umelcov tento 

poznatok veľmi šikovne využívajú aj tvorcovia reklám, pre ktorých je psychologický význam 

jednotlivých farieb jedným z rozhodujúcich vodidiel. Prvý, kto problematiku vnímania farieb 

preniesol z diskurzu fyziky do diskurzu psychológie bol Johann Wolfgang Goethe. Farba je pre 
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neho „záležitostí duše, projevuje se jako síla, která spojuje člověka se silami vesmíru a její 

účinky podléhají zákonitostem přírodních dějů". (Vysekalová, 2007:82-89) Je nutné dodať, že 

význam farieb je daný nielen psychologicky, ale tiež kultúrne. Zatiaľ čo my vnímame červenú 

farbu ako farbu krvi a teda života, juhoafrický kmeň ju vníma ako farbu okultného nešťastia či 

rituálnej nečistoty, nebezpečenstva. (Turner, 2004: 47) 

3.2.1.1 Banksy červený 

Aká je teda symbolika červenej farby v našom chápaní? Aká je jej významovotvorná 

funkcia? Červenú farbu si asociujeme predovšetkým s krvou a so vzrušením, ktoré sa vlastne 

okrem iného fyziologicky prejavuje práve ako rozšírenie ciev a zvýšená cirkulácia krvi. Je to 

farba vášne lásky aj hnevu. Pôsobí na nás energicky až živelne (opäť tu nadväzujeme 

k vzrušeniu obecne), spaľuje ako oheň a evokuje pocity aktivity. Červená po psychologickej 

stránke stimuluje sexuálne vzrušenie, o čom svedčí aj anglický výraz red-light district 

(voľne:  „oblasť červených svetiel“), ktorý pomenúva vykričanú štvrť mesta alebo zmyselnosť 

červeného rúžu na ženských perách.  Z tohto dôvodu je symbolika červenej tiež symbolikou 

hriechu, čo vidíme napríklad aj v Knihe Zjavení Nového zákona, ktorá spomína neviestku 

z Babylonu odetú v šarlátovej farbe (Zjv 17, 5-6). Za zmienku tiež stojí, že na všetkých mne 

známych vyobrazeniach je jablko, ktoré podáva Eva Adamovi červenej farby (napríklad Adam 

a Eva od Lucasa Cranacha staršieho alebo tiež Titianovo či Rubensovo spracovanie tejto témy). 

Okrem toho, že červená je farba vzrušivá, je to tiež 

farba vznešená, čo sa pretavilo do jasne červených 

rób rôznych hodnostárov (napríklad rektora 

univerzity, kardinála alebo kráľovského plášťa) či 

slávnostnej atmosféry, ktorú navodí jedine červený 

koberec. Červená v tomto prípade priťahuje 

pozornosť a dáva jasne najavo, že jej nositeľ sa 

o právo nosiť ju nejakým spôsobom pričinil a nám 

prislúcha mu za to vzdávať náš rešpekt a obdiv. 

Živelnosť červenej z nej ale takisto robí farbu 

dobývania, vzbury a revolúcie (napríklad 

socialistickej revolúcie v Rusku). V psychológii 

voľba červenej farby navodzuje pocity sebavedomia 

a mužskej sily a preto si ju tiež spájame s agresivitou, 

nebezpečenstvom a nepokojom ako aj odvahou. 

Z týchto dôvodov sa univerzálne užíva ako výstražné 

Obrázok 10: Pravidlá sú na to, aby sa 

porušovali. 
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znamenie, napríklad v doprave či výstražných tabuliach obecne. (Vysekalová a kol., 2007: 83-

84) 

Domnievam sa, že Banksy vo svojej tvorbe volí červenú kvôli jej schopnosti pritiahnuť 

pozornosť hlavne na zdôraznenie vybraných detailov a tiež vždy na prípadný text, ktorý obraz 

sprevádza (viď obrazová príloha). Napríklad na obrázku 10 vidíme oficiálnu tabuľu zakazujúcu 

loptové hry a hneď pod ňou Banksyho potkana, ktorý sa hrá s krvavočervenou loptou. Červená 

farba takmer okamžite v tejto zmesi sivej, čiernej a bielej našu pozornosť upúta na loptu 

a zdôrazní celkový význam tohto dielka a síce, že pravidlá sú na to, aby sa porušovali. Červená 

tu funguje tiež ako farba vzdoru – aj intenzívna ružová by na stene vynikla, ale jej náboj nie je 

dostatočne silný a práve preto si ju Banksy nezvolil.  

Banksy však tiež pracuje s červenou farbou ako farbou zmeny a aktivity, na obrázku 

číslo štyri je nápis no future (bez budúcnosti) napísaný červenou farbou. V tomto prípade 

červená farba funguje ako farba výstražná, čím sa charakter nápisu mení z konštatovania vo 

varovanie, hovorí, že niečo nie je v poriadku (podobne ako keď sa čísla z výpisu účtu náhle 

preklopia z čiernej farby do červenej). Umelec vyzýva k akcii, k podniknutiu nejakých krokov, 

ku zmene.  

 

3.2.1.2 Banksy čierny 

Čierna farba neodráža takmer žiadne svetlo, naopak, skoro všetko pohlcuje do seba. Je 

to farba noci, tajomna, ničoty, smrti či ne-života, zla a čarodejníctva, (napríklad v podobe 

čiernej mačky alebo vo výraze černokňažník a čierna mágia), nešťastia a smútku či bezútešnosti 

a beznádeje (v ľudovej tvorbe sú zámky, kde práve uniesli princeznú potiahnuté čiernym 

Obrázok 11: Prítomnosť bez budúcnosti volá po súčasnej zmene oboch. 
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súknom). Je to tiež farba (seba)kázne, striedmosti (napríklad oblečenie ortodoxných židov či 

protestantov), ktoré sa zriekli pestrého života. Takisto ale navodzuje pocity vážnosti a elegancie, 

pridáva na dramatickosti a sile. Je farbou pevného a odolného vzdoru i použitia krajných 

prostriedkov (napríklad anarchistická vlajka). Z psychologického hľadiska čierna navodzuje 

okrem spomínaných asociácií tiež pocity moci, strohosti, nezaujatosti alebo obecne niečoho 

nedobrého (napríklad v slovnom spojení čierny trh alebo čierna ovca rodiny, čierny humor).   

Praktickosť čiernej farby pri produkcii stencilov je viac než zrejmá. Je to farba 

dostatočne kontrastná na to, aby kúsok vynikol na podklade, ktorý je takmer vždy svetlejšej 

farby. Hoci Banksy uplatňuje čiernu farbu v hojnej miere vo väčšine prípadov, má tiež kúsky, 

kde aplikuje inú farbu ako základnú – z toho vyplýva, že čiernu používa nielen „automaticky“ 

ako „večnú klasiku“, ale uvážene a s istým zámerom. Ukážme si to na príklade.  

Vidíme, že leopardovi 

z obrázka číslo päť sa podarilo 

roztiahnuť mreže klietky, ktorá ho 

väznila. Keby bolo toto konkrétne 

graffiti prevedené v žltej farbe, 

komunikovalo by skôr pocity radosti. 

Takto, v čiernej, je skôr podčiarknutý 

dramatický aspekt tohto 

vyslobodenia, dostatok pevnej vôle 

povedať nie, tiež je vyzdvihnutý 

leopardov vzdor a chladná sila. 

3.2.1.3 Banksy biely 

Biela je farba achromatická, vlastne je to farba bez farby a na rozdiel od čiernej odráža 

takmer všetko svetlo. Väčšina asociácií bielej farby je v opozícií s tými, ktoré si spájame 

s čiernou – biela napríklad symbolizuje dobro (napríklad biele krídla anjelov), čistotu 

(úmyslov), nevinnosť, začiatok, biela odhaľuje, „vynáša na svetlo“. Biela vyjadruje potenciál 

možností, čistú nepopísanú stránku (čo pravdepodobne súvisí s intuitívnym nazeraním faktu, že 

biela v sebe obsahuje zmes všetkých frekvencií svetla pre nás viditeľného spektra). Je to tiež 

farba neutrality, mieru, pokoj mysle, ochrany a preto niet divu, že je hojne využívaná na 

ceremoniálne oblečenie alebo iné účely vo viacerých náboženstvách a náboženských smeroch 

(bieloba pápeža, súfí či brahmínov). Priveľa bielej však pôsobí sterilne, chladne a až rušivo 

(povestné biele steny kliník a ústavov). 

Obrázok 12: Čierny leopard sa vracia. 
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Dá sa argumentovať, že voľba bielej farby u Banksyho, obdobne ako v prípade čiernej, 

reflektuje praktické limitácie stencilovej techniky. Protiargument je rovnaký – vždy, keď sa 

Banksy rozhodne pre farbu bielu, robí to s plným vedomím významu tohto kroku. Mačiatko 

z Gazy, jedno z jeho najnovších diel, na nás pôsobí nevinne presne kvôli svojej bielej farbe 

(obrázok 13). Mača s vystrčenou labkou je chutnučké, hebké a hravé, čo je posilnené 

našuchorenou ružovou mašľou (ktorá by pôsobila príliš agresívne, keby bola červená). Banksy 

uvádza,  dnes sa ľudia pozerajú na internete len na obrázky roztomilých mačiatok a dúfal, že 

takto, umiestnením mačaťa do Gazy, venujú aspoň trochu pozornosti problémom tejto oblasti. 

Akou inou farbou by lepšie dosiahol svoj zámer? 

3.2.2 Banksy: O potkanoch, policajtoch a deťoch 

3.2.2.1 Potkany 

Aby sme lepšie pochopili naše predstavy, ktoré sa nám s potkanom spájajú a tým aj 

Banksyho voľbu tohto symbolu vo vizuálnej komunikácii, domnievam sa, že je potrebné podať 

krátku charakteristiku tohto zvieraťa.  

Potkan čierny (rattus rattus) je považovaný za jedno z najinvazívnejších zvierat a keď 

je introdukovaný do predtým potkanom neobývaného prostredia, úplne ho zdevastuje. V Indii 

sú napríklad známe takzvané „potkanie záplavy“, kedy potkany v pravidelných 

niekoľkoročných intervaloch schádzajú do rurálnych oblastí a požerú všetko, čo po ceste nájdu. 

Obrázok 13: Politicky angažované mača a klbko šrotu k tomu. 



Banksy: Diskurz v komunikačnej stratégii 

45 

 

23 Problémy s potkanmi majú mnohé mestá a koluje mýtus, že počet potkanov New Yorského 

Manhattanu je rovný počtu jeho obyvateľov. Potkan sa pohybuje veľmi rýchlo a prehryzie sa 

väčšinou bežných materiálov, vrátane škvarobetónovej tvárnice. Vyskytuje sa všade, kde si 

ľudia vybudovali svoje príbytky, živiac sa v noci na našich odpadkoch, v časoch hladu 

praktizuje kanibalizmus. Potkan ako zviera prebývajúce v kanalizácií v nás budí asociácie ako 

špina, podzemie; ďalej niečo skryté, nízke, nebezpečné, tmavé (v opozícii k povrchu mesta, 

ktorý patrí ľuďom). Žije v skupine a skrytý pred zrakmi ľudí, čo prináša význam 

organizovaného a skrytého zla, zločinu a zločinnosti. Potkan ako šíriteľ chorôb, vpísaný do 

kolektívnej histórie Európy v súvislosti s morom, nesie so sebou strach z choroby, nákazy až 

smrti, pocit kontaktu s niečím zlým a nekalým. Potkanova inteligencia jednak posilňuje náš 

strach (pretože nie je také ľahké sa ho zbaviť) a zároveň je to vlastnosť, ktorá nás s ním zbližuje. 

Príbehy o potkanoch v sebe väčšinou obsahujú aspekt vojny a neustáleho boja, pretože 

mesto a potkany sú vo vzájomnom konflikte - záujmy jedného idú ostro proti záujmom druhého. 

V tom mále literárnych diel, kde potkan zastáva hlavnú rolu nie je (snáď s výnimkou Grassovej 

Potkanky) potkan zobrazený obzvlášť sympaticky.24 Rola milých malých zvieratiek je 

prenechaná myšiam.  

Banksyho potkany sú jednoznačne antropomorfizované a vždy so sebou prinášajú 

sociálny komentár, prípadne tiež humor. Banksy jednoznačne používa potkany ako symbol 

undergroundu, súčasti mesta, ktorá je zatláčaná do úzadia, ale ktorá je neustále prítomná. 

Svojim vzdorovitým prežívaním napriek všemožným snahám mesta o ich elimináciu sú pre 

Banksyho tiež symbolom vzdoru. Používa ho k artikulácii hlasu z okraja spoločnosti. Vo svojej 

knihe Wall and Piece uvádza: „Ak sa cítiš špinavý, bezvýznamný alebo neľúbený, potkany sú 

potom dobrým vzorom. Jestvujú bez povolenia, nemajú žiaden rešpekt pre hierarchiu 

spoločnosti a sex majú päťdesiatkrát za deň.“25 Do značnej miery možno Banksyho potkana 

chápať tiež ako symbol tvorcov graffiti obecne – kvôli ilegalite svojej tvorby takisto vychádzajú 

hlavne v noci, ich činnosť môže byť vnímaná ako záškodnícka, operujú najmä v meste, 

nachádzajú sa s ním v konflikte... a to som vymenovala len tie najzrejmejšie súvisy. Potkany 

v Banksyho dielach sú veľakrát zobrazené ako vandali alebo zlodeji (viď obrázky č. 10, 15,  21, 

28 a 29). Ako zvery mestské ich často užíva na znázornenie typicky mestských typov (napríklad 

pouličných hiphoperov). 

                                                      
23 In: „100 of the World´s Most Invasive Alien Species.“ Global Invasive Species Database. Retrieved 17 

February 2013. (http://www.issg.org/database/species/search.asp?st=100ss&fr=1&str=&lang=EN). 
24 Napríklad Potkan od Andrzeja Zaniewskeho (1990), Krysy od Jamesa Herberta (1974), Upír v Sussexu 

od A.C. Doyla (1924), Potkany H.P. Lovecrafta (1924) a ďalšie. 
25 Z anglického originálu: „If you feel dirty, insignificant or unloved, then rats are a good role model. 

They exist without permission, they have no respect for the hierarchy of society, and they have sex 50 

times a day.” (Banksy, 2007) 
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Obrázok 14: Ako sa do kanála leje, tak sa z neho vylieva. 

 

Obrázok 15: Potkan ako tlmočník. 

 

Obrázok 16: Banksyho resumé urbánnych fenoménov. 

3.2.2.2 Policajti 

Potkany a policajti tvoria v Banksyho dielach binárnu opozíciu. Tak ako potkany sú 

symbolom odporu a vzdoru voči štruktúre, žijú v podzemí a sú to tvory záškodnícke, policajti sa 
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pohybujú po povrchu mesta, zachovávajú a ochraňujú štruktúru, prisahajú jej vernosť (v 

niektorých krajinách ako napríklad Veľkej Británii sa policajti k svojej službe zaväzujú 

oficiálnou prísahou). Asociujú sa nám tak so slovami ako ochrana, poriadok, verejnosť ale tiež 

disciplína, kontrola, dozor, útlak. Určite treba vziať do úvahy fakt, že policajti sú takisto 

vďačným terčom vtipov, ktoré pramenia práve z napätia voči policajtom ako reprezentantom 

kontrolnej  a represívnej moci štruktúry, respektíve spoločnosti. (Dwyer, 1991) 

Príslušník polície je vlastne zosobnením štátnej ideológie, jeho úlohou je dozerať na to, 

aby boli hodnoty a normy spoločnosti dodržiavané a tým či oným spôsobom prípadného 

previnilca penalizovať (od finančnej pokuty až po vzatie do väzby) – pomyslime na mestského 

policajta korzujúceho po námestí. Podobné asociácie by bolo možné vztiahnuť aj na iné dozorné 

zložky štátu (napríklad špeciálne jednotky, vojaci a pod.) či strážcov a ochrancov zo sféry 

súkromnej (od súkromných bezpečnostných služieb až po súkromné žoldnierske armády), avšak 

tí na Banksyho graffiti nefigurujú, alebo figurujú len výnimočne. Parket patrí mestskému 

policajtovi. 

V Banksyho dielach môžeme identifikovať dva typy zobrazení policajtov – buď ich 

paroduje alebo ich častuje poriadnymi porciami sarkazmu. V každom prípade ich nikdy 

nezobrazuje ako poctivých ochrancov zákona, voči ktorým treba cítiť rešpekt.26 Policajti 

v Banksyho prácach šnupú koks, močia, alebo bazírujú na komických pravidlách s vyčesaným 

pudlíkom po boku. Nikdy ich ale nezachycuje ako dobrodincov spoločnosti. Prečo aj? Banksy 

sám je s nimi totiž v napätom vzťahu – jednak by totiž rád robil presne to, v čom mu oni bránia 

(ilegalita graffiti) a jednak sedia na opačných póloch podobne, ako policajti a potkany. V prvej 

kapitole sme si ukázali Banksyho postavenie mytológa, ktoré sa vylučuje s prácou policajtov 

ako strážcov buržoáznej ideológie a jej mýtov. 

Pre názornú ukážku si predstavme ďalší Banksyho kúsok (obrázok 10). Vidíme na ňom 

skloneného mestského policajta (má tradične uniformu, vysielačku, obušok, čiapku so šiltom...) 

ako sa chystá zo zeme cez tenkú trubičku (možno zvinutú rolku bankoviek) nasať bielu lajnu 

prášku. Jeho výraz je však prekvapený a podozrievavý, zjavne sme ho vyrušili, sme nechceným 

publikom. Banksy v tejto práci sarkasticky naráža na pokryteckosť a korupciu polície. 

Spomeňme si na náborové plagáty polície (ale aj armády) a vidíme na nich statných 

atraktívnych mladíkov bojujúcich v mene spravodlivosti so zločinom. Aj vo filme je nám 

podávaný mýtus statočného policajta (napr. kultová Smrtonosná pasca, 1988), a ak aj je 

súčasťou zápletky  zrada v radách polície, dobro nakoniec vždy zvíťazí nad zlom a meno polície 

je očistené (napr. Skrytá identita s DiCapriom, 2006). Banksy nás ale nenecháva naivne veriť, 

                                                      
26 Ako sa Banksy vo svojej knihe Banging Your Head Against a Brick Wall sám vyjadril: „My main 

problem with cops is that they do what they´re told. They say ´Sorry mate, I´m just doing my job´all the 

fucking time.“ (Môj hlavný problém s polišmi je, že robia to, čo im povedia robiť. Celý ten posratý čas 

hovoria: „Prepáč kamoš, len si robím svoju prácu.“) 
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že každý policajt je klonom Johna McClanea a z tohto konkrétneho strážnika robí kriminálnika. 

Keďže policajt je symbolom spoločnosti a jej noriem, policajtom -kriminálnikom Banksy tiež 

poukazuje na dvojitý meter spoločnosti. To, čo ja smiem, je tebe zakázané. 

 

Obrázok 17: Pod lampou najväčšia tma? 

 

Obrázok 18: Neohrození strážcovia zákona. 

3.2.2.3 Deti 

Zobrazovanie dieťaťa vo výtvarnom umení a literatúre má dlhú a zaujímavú históriu, 

pre účely tejto práce však postačí keď poznamenám, že naše súčasné vnímanie dieťaťa 
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vychádza z obdobia romantizmu a konkrétne z myšlienok Jean-Jacques Rousseaua. Dieťa v jeho 

pojatí je obecne chápané ako od prírody nevinné a jeho charakter je deformovaný až 

negatívnym vplyvom spoločnosti. Svojim rodičom poskytuje zmysel pre existenciu a ich 

starostlivosť a lopotu im na staré kolená vynahradzuje. Manželstvo bez dieťaťa je skôr prázdnou 

domácnosťou než rodinou. Dieťa je zdrojom citu v inak chladnom prostredí, svojou 

prítomnosťou okolie prežaruje. (Duschinsky, 2013) Dôraz na dieťa a detstvo sa od čias 

romantizmu prejavil aj obrovským nárastom literatúry pre deti. 

Obraz dieťaťa tak v nás vyvoláva dojmy mladosti, nevinnosti, zraniteľnosti, hravosti, 

bezprostrednosti a roztomilosti ako aj pocity nostalgie za našim vlastným detstvom. Dieťa volá 

po našej ochrane a starostlivosti, čo je fakt využívaný predovšetkým v reklame (dieťa ako malý 

„vydierač“, ktorému znesieme modré z neba). Deti v sebe obsahujú potenciál rastu a rozvoja 

a ako budúca generácia tak na naše plecia kladú zodpovednosť za to, čo pre nich po sebe 

zanecháme. 

Vidíme teda, že vizuálny artefakt, ktorý v sebe zakomponuje obraz dieťaťa si kladie 

vysoké nároky na naše city a pozornosť. Takisto aj Banksyho graffiti, v ktorom využíva symbol 

dieťaťa nesie obzvlášť silný emocionálny náboj a Banksy s ním obratne narába. Pred sebou 

máme asi desaťročného chlapca oblečeného vo veľkých nohaviciach a tričku, šiltovku má 

uličnícky upravenú nabok. Jeho oblečenie a doplnky, hlavne zlatá náušnica a veľká zlata 

retiazka na krku nám pripomínajú outfit rapperov a hiphoperov. Keď sa však prizrieme bližšie, 

zarazí nás kombinácia zlatej pištoľky ako prívesku na retiazke a plyšového medvedíka v ruke. 

Máme pocit, akoby pred nami stál malý dospelý alebo veľké dieťa. Keby Banksy zvolil miesto 

figúry dieťaťa dospelého muža, interpretovali by sme obraz ako vtipnú paródiu na drsných 

rapperov, pretože medvedík by poukazoval na ich skrytú zraniteľnosť a možno aj strach (deti sa 

v noci túlia k svojmu medvedíkovi). Takto, s chlapcom, však na nás pôsobí viac smutne ako 

komicky. Na chlapca sú akoby predčasne napasované problémy dospelých – od hľadania 

identity (príslušnosť ku subkultúre) až po násilie a boj (reprezentované zbraňou). Domnievam 

sa, že nadrozmerné oblečenie možno interpretovať nielen ako identifikačný znak istej 

subkultúry, ale tiež ako chlapcov predčasný a uponáhľaný vstup do sveta „veľkých“. O tom, že 

z tohto vstupu nie je dvakrát nadšený podáva výpoveď jeho výraz na tvári. Tvári sa 

rezignovanie, akoby hovoril „čo mi už ostáva“, respektíve nám pripomína výraz dieťaťa tesne 

pred tým, než spustí plač. Banksy nás núti zamyslieť sa nad tým, čo z neho vyrastie, akú 

pozornosť a budúcnosť je spoločnosť ochotná mu venovať, vychádzajú z toho, čo mu dala 

doteraz. A čo dá na oplátku on jej? 
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Obrázok 19: Banksy alebo O výchove. 

3.3 Zhrnutie 

Banksy v rámci svojej tvorby jednak odhaľuje deformácie reality, ktoré so sebou 

prináša mýtus a jednak reaguje protiútokom a síce tak, že vo svojich graffiti je politický, t.j. veci 

hovorí (napríklad obrázok č. 3, „keď chceš mier, chystaj vojnu“), na rozdiel o mýte, ktorý 

o nich hovorí. Keďže mýtus je neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, ktorej neoddeliteľnou 

súčasťou sme zase my, z nášho bežného stanoviska nie je možné, aby sme obsah mýtusu 

nazerali takým spôsobom, akým to robí mytológ. My sme totiž príliš zaangažovaní, mýtus žije 

v nás a skrz nás. Uviedla som však, že s pomocou sarkazmu a irónie sa Banksymu darí mýtus 

z nás obrazne „vyňať“ a opäť ho urobiť predmetom dostupným nášmu nazeraniu. Ako je 

možné, že sarkazmus má takú silu? Na odpovedanie tejto otázky bola venovaná v zásade celá 

táto kapitola. Bergson totiž hovorí, že predmetom komiky (respektíve humoru, irónie 

a sarkazmu ako druhom komiky) je všetko strnulé, stuhnuté, neohybné. Tu sa dá nadviazať na 

Barthesovu charakteristiku mýtu ako niečoho, čo pomáha spoločnosť fixovať v jej súčasnom 

rozpoložení (lebo tak je to v záujme buržoázie). A práve humor nám teda poskytuje priestor, v 

ktorom sa môžeme od nami žitého mýtu odosobniť a nazrieť ho racionálne (absencia empatie je 

jedna z podmienok humoru), uvedomiť si jeho osifikujúci účinok, zasmiať sa nad ním. Pravdou 

ostáva, že sarkazmus je komikou nanajvýš ostrou a necitlivou, napriek tomu je však katarzný 

účinok zaručený a ako príklad by som uviedla hneď obrázok 1 z prvej kapitoly. Aj v tomto 

prípade platí Bergsonova teória, že uvoľnením stuhnutého sa človek navracia z okrajových 

„orbitov“ spoločnosti určených vlastnými osobnými starosťami, záujmami a excesmi späť do 

centra diania v spoločnosti. Či už Banksyho oslava Tesco tašky alebo aj graffiti 

homosexuálneho bozku policajtov nás z našej vlastnej sféry vytrhnú a nútia nás reflektovať 

dianie v centre spoločnosti, ktoré mal bez našej neprítomnosti plne pod kontrolou mýtus. 
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4 Banksy: Kontext v komunikačnej stratégii 

Street art je fenoménom výlučne mestským a s mestom ako takým tiež inherentne 

prepojeným. Keďže cieľom mojej bakalárskej práce je pochopiť komunikačné elementy 

Banksyho tvorby, čiastkovým zámerom tejto kapitoly je poskytnúť bližšie pochopenie mesta 

ako časopriestoru, v ktorom sa táto komunikácia odohráva. Nakoľko ide o problém značnej 

komplexnosti, kapitola samotná pozostáva z niekoľkých menších dielcov, ktoré sa jednotlivo 

zameriavajú na charakteristiku mestského priestoru a jeho roly v sociálnej interakcii ako aj v 

tvorbe identity jedinca a skupiny, na prepojenie fyzickej a obsahovej stránky verejného 

priestoru, na súčasné podmienky života v meste a v neposlednom rade na  úlohu street art 

v oživení tradičných funkcií mesta. Samostatná časť je potom venovaná vybraným Banksyho 

dielam, pri analýze ktorých sú prezentované vedomosti aplikované. V celej kapitole sa snažím 

o interdisciplinárne prepojenie poznatkov predovšetkým z filozofickej antropológie, sociológie 

a teórie architektúry a urbanizmu. 

4.1 Charakteristika mestského verejného priestoru 

4.1.1 Mesto ako miesto stretávania 

Jednou zo základných podmienok vskutku ľudskej existencie je jej pluralita, t.j. život 

v množstve ľudí. V latinčine, v jazyku s politikou spätom asi najviac, je ľudský život žitý len 

v prebývaní medzi ľuďmi (inter homines esse) a koniec tohto prebývania je vlastne smrťou a 

naopak (desinere inter homines esse). Z toho jasne vyplýva, že medziľudský kontakt 

a interakcia sú s ľudskou existenciou priamo a pevne späté. Jestvovať totiž pre človeka znamená 

byť videným a počutým inými ľuďmi, byť s nimi vo vzájomnej súčinnosti27 - a to je možné len 

mimo komfort stien súkromného domu, v priestore verejnom. (Arendtová, 2007: 15-21) 

Pojmom verejný priestor28 tak zvyčajne označujeme dve veci – jednak fyzicky ohraničenú 

formu (samotné mesto), a jednak tiež obsah, ktorý ju vypĺňa, pričom obe sú navzájom tesne 

previazané. Námestie bez korzujúcich ľudí ostáva len surovým fyzickým priestorom bez života, 

pričom rovnako nepredstaviteľné je aj zhromaždenie ľudí bez vhodného priestoru, ktorý by 

sociálnu komunikáciu umožňoval a reguloval. Mesto umožňuje stretávanie sa s odlišnými 

ľuďmi, s heterogénnosťou pohľadov, inakosťou pleti či ohromnou variabilitou tradícií. V tomto 

                                                      
27 Arendtová, deliac ľudské činnosti do troch základných kategórií (práca, zhotovovanie, jednanie) 

stanovuje ľudskú pluralitu ako podmienku jednania, najušľachtilejšej ľudskej aktivity. Pod pluralitou 

však nemyslí mnohosť rovnakého (skrz identickú reprodukciu), ale mnohosť rôzneho, byť rovnakým 

spôsobom: „Jednání vyžaduje pluralitu, v níž jsou sice všichni totožní v tom smyslu, že jsou všichni lidé, 

ale právě jako takoví jsou totožní oním pozoruhodným způsobem, že žádný z nich není stejný jako kdokoli 

jiný, kdo kdy žil, žije nebo bude žít.“ (Arendtová 2007: 16-17) 
28  Pretože v tejto práci sa zameriavam na význam mesta a jeho priestoru, pojem verejný priestor 

používam vždy v zmysle mestský verejný priestor. 
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stretnutí mesto jedinca vyzýva k názorovej otvorenosti a nachádzaniu diplomatických spôsobov 

spolužitia v bezprostrednej rozmanitosti. (Kratochvíl, 2012: 11) 

Mesto je tak miestom stretávania a miestom postávania ako aj chôdze. Jan Gehl spolu s 

inými teoretikmi architektúry vyzdvihuje dôležitosť chôdze pre človeka a v dôsledku toho aj pre 

mesto. „Život se před námi odvíjí v celé rozmanitosti když jsme na nohou.“ (Gehl, 2012:19) 

Pomalá ľudská chôdza umožňuje v rámci mesta nenútený kontakt s ostatnými ako aj s okolím 

samotným a zdieľaný verejný priestor práve poskytuje platformu a rámec pre takúto interakciu. 

Styk s ostatnými môže mať akúkoľvek formu od spontánne a náhodne nadviazaných 

rozhovorov na autobusovej zastávke, v parku či na ulici (ktoré môžu prerásť aj do hlbších 

diskusií, napríklad o politike či kultúrnom dianí v spoločnosti a pod.) až po vysoko 

organizované akcie (festivaly, koncerty, ostatné kultúrne, športové a spoločenské podujatia). 

Verejný priestor teda slúži ako fórum pre výmenu ideí a zároveň je cieľom sám o sebe, pretože 

nám dáva možnosť nabažiť sa prítomnosti ďalších ľudí. Gehl niekoľkokrát akcentuje 

myšlienku, že najväčšou mestskou atrakciou sú ľudia.  „Dokonce i malé děti se snaží ze svých 

kolébek vidět co nejvíce, a později, když se doma všude plazí, pokoušejí se dostat tam, kde se 

něco děje. Starší děti si nosí hračky do obývacího pokoje nebo do kuchyně, aby byly tam, kde je 

nějaký ruch....Lidé se shlukují tam, kde se něco děje, a spontánně vyhledávají přítomnost jiných 

lidí.“ (Gehl, 2012: 21-25) Čím je ponúkaný mestský priestor vábivejší, tým mnohorakejší je 

jeho mestský život. A pritom idea interakcie vo verejnom priestore nie je príliš vzdialená od 

zeme. „Život v městském prostoru zahrnuje vše: od letmých pohledů přes drobné příhody až 

k největším kolektivním manifestacím. Procházka veřejným městským prostorem může být sama 

o sobě cílem, ale také začátkem.“ (Gehl, 2012: 29) 

4.1.2 Mesto ako miesto reflexie a sebareflexie 

Identita človeka je utváraná a odhaľovaná v rámci verejného priestoru nielen v jednaní 

a prehovorení (Arendtová, 2002), ale tiež v prepojení človeka s nejakým konkrétnym miestom. 

Toto konkrétne miesto sa podieľa na formovaní našej identity, jasne dáva najavo kam a ku 

komu patríme, umožňuje nám dozvedieť sa viac o sebe samých (podobne ako ulica a číslo domu 

určujú našu adresu). Úplne rovnakým spôsobom pomáha utvárať tiež identitu a svornosť 

skupiny. Svoju jedinečnosť ako aj spoluúčasť s ostatnými človek prežíva práve v meste. 

(Norberg- Schulz, 1994) Pretože ale hovoríme o vzťahu, ide o pôsobenie vzájomné, nie o vplyv 

jednosmerný. Tvorcami týchto miest sme totižto my sami a reflektujeme v nich naše chápanie 
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okolitého sveta ako aj samých seba (sebareflexia)29. Mesto ako priestor, kde sú miesta 

sústredené, si preto zásluhou činí nárok na našu zvýšenú pozornosť.  

4.2 Prepojenie fyzickej a obsahovej stránky mesta 

Na tomto mieste nie je potrebné zabiehať do detailných rozborov definícií verejného 

priestoru z hľadiska práva, architektúry či urbanizmu.30 Obecne možno pozorovať, že verejný 

priestor určuje pätica faktorov: „rovnost při rozdílení zdrojů, přístupnost, nediskriminující 

kontrola, estetická kvalita, environmentální udržitelnost.“ (Marcuse, 2003) Rozumieme pod 

nimi predovšetkým nediskriminujúcu otvorenosť mesta všetkých vekovým, rasovým, 

genderovým, náboženským a iným skupinám, uvedomelosť environmentálnu aj sociálnu, 

esteticky kvalitné prevedenie.   

Ďaleko podstatnejšie je pre nás správne pochopiť, čo robí mesto mestom a akú zohráva 

rolu v živote jedinca a spoločnosti. Pretože ľudská interakcia sa deje formou verbálnej alebo 

neverbálnej komunikácie, mesto ako miesto, kde je táto pavučina vzťahov každodenne pradená 

je samo jedným veľkým komunikačným médiom. Duša mesta je tvorená jeho verejným 

priestorom. Keď sa v antike zakladali mestá, najprv sa vyhĺbila jama, ktorá predstavovala stredu 

plánovaného mesta a potom sa jasne vyznačila kruhová medza, reprezentácia budúcich hradieb. 

Vidíme teda, že už pri samotnom zrode mesta sa počíta s jeho vyplňujúcim obsahom, s jeho 

stredom symbolizovanom jamou. (Halík a kol., 1996: 75) Mesto nie je len zhlukom domov, je 

omnoho viac, než len súčet budov akosi nezaujato prepojených ulicou. Ľudia v meste spolu 

zdieľajú kultúrny a spoločenský obsah a to sa deje v kvalitnom verejnom priestore. Hádam to 

dostatočne dokazuje fakt, že keď cestujeme do cudzích miest, neprichádzame aby sme si 

prezreli súkromné majetky a pozemky. Zaujímajú nás verejné priestory a ako mesto žije.  

Dobre štruktúrovaný urbánny priestor by nám však mal byť výborným 

sprievodcom spoločenského styku už od momentu, kedy doň vstúpime. Adriaan Geuze 

napríklad vo svojom rozbore ulice uvádza, že ulica funguje ako „cestovná príručka“ plná 

jednoduchých pravidiel, ktorá nám jasne ukazuje, v akom vzťahu k iným ľuďom sa 

nachádzame. (Geuze, 2006) Z toho však tiež vyplýva, že existuje jasné prepojenie medzi 

kvalitou verejného priestoru (či kvalitou „cestovnej príručky“) a obrazu a fungovania mesta. 

(Kratochvíl, 2012: 8) 

                                                      
29 „Člověk již na samém počátku dějin poznal, že vytvořit místo znamená vyjádřit podstatu bytí. Prostředí, 

které vytvořil a v němž žije, není pouhý praktický nástroj či výsledek libovolných a nahodilých událostí, 

ale má strukturu a obsahuje významy. V těchto významech a strukturách se odráží způsob, jímž člověk 

pochopil přírodní prostředí a obecně i svou existenciální situaci.“  (Norberg-Schulz, 1994: 50) 

30 Prísne vzaté je verejným priestorom každý priestor.  Ako rozhodujúce kritérium tu nefiguruje 

vlastníctvo, ale kontrola – štát ako reprezentant vôle ľudu disponuje regulatívnou mocou v podobe 

zákonov. V takomto chápaní je verejný priestor taký priestor, ktorý je verejne využívaný (Marcuse, 

2003). 
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4.2.1 Štruktúra mesta ako výraz jeho fungovania 

Už v starovekom Grécku sa dá hovoriť o rozvinutom verejnom priestore, ktorý sa 

materializuje v podobe agory. Toto zhromaždisko situované v centre mesta slúžilo 

predovšetkým obchodným, ale aj iným spoločenským činnostiam, tvoriac tak základ 

komunikácie slobodných občanov o veciach polis. Rímskou obdobou agory je forum, ktoré však 

namiesto obchodných aktivít bolo užívané pre ciele politické a náboženské a rovnako tak plnilo 

úlohu miesta pre rozličné debaty, diskusie a stretnutia. Stredoveké mesto na rozdiel od toho 

rímskeho nemalo jasne určenú kompozíciu. Predstavovalo predovšetkým uzol pre remeslá 

a obchod a jeho typickým zhromaždiskom sa tak stal trh. (Halík a kol., 1996) História 

urbánnych priestorov jasne poukazuje na úzke prepojenie mestskej štruktúry, ľudského 

správania a fungovania mesta. V zásade tu platí, že kvalita formy, ktorá vymedzuje hranice 

mesta tiež určuje kvalitu a charakter vyplňujúceho obsahu. Vojenské poslanie Rímskej ríše sa 

odzrkadlilo v mestách s jasnou líniou širokých hlavných ulíc, verejných budov a priestranstiev 

zhromažďovania ako aj budovách vojenských (napríklad kasárňach). Stredoveké mestá sú zase 

typické námestiami, trhoviskami a slobodou pešieho presunu na krátke vzdialenosti. (Gehl, 

2012:9) Mesto svojou vnútornou štruktúrou odzrkadľovalo vnútornú štruktúru spoločnosti 

v danom období a navyše bolo ako celok jasne definované prstencom z hradieb. Zrozumiteľnosť 

mesta ako priestoru, v ktorom človek prichádzal do kontaktu so svetom, bola tak zárukou 

zrozumiteľnosti sveta samotného; mesto bolo obrazom sveta (imago mundi). (Pirenne: 1928) 

Renesancia s človekom ako stredobodom svojho záujmu uspôsobuje architektúru ľudského 

meradlu (napr. prednosť sa dáva horizontálnym líniám pred vertikálnymi), dôraz je obecne 

kladený na symetriu a harmóniu tvarov, ktorá pôsobí vyvážene a až staticky. Obrovskou 

metamorfózou verejných priestorov prechádzajú mestá až v devätnástom storočí. Najväčší 

podiel na týchto novotách ma predovšetkým enormná industrializácia, ktorá so sebou prináša 

potrebu radikálnej reorganizácie mestských priestorov. Táto potreba vyvstáva predovšetkým 

s príchodom vlakovej a neskôr aj automobilovej dopravy. Doprava si postupne ukrája čoraz 

väčší kus verejného priestoru pre seba – či už na železničné nádražie a dráhy, parkovanie či 

cesty. Ulice a uličky sa rozširujú, narovnávajú, vytvárajú sa z nich bulváre, strhávajú sa hradby 

a mesto s postupom času preteká do okolitej krajiny. (Halík, 1996: 10-15)  

4.3 Mesto dnes 

4.3.1 Príchod funkcionalizmu 

Vidíme, že nástup modernity a s ním súvisiaca zmena rovnováhy medzi sférou verejnou 

a súkromnou (respektíve sformovaním sféry spoločenskej; Arendtová, 2007), rozsiahlou 



Banksy: Kontext v komunikačnej stratégii 

55 

 

premenou sociálnych štruktúr a inštitúcií, modernizáciou, mechanizáciou a neskôr tiež 

automobilizáciou so sebou priniesol obdobne radikálnu transformáciu obrazu mesta. 

V dvadsiatom storočí sa tieto procesy ďalej prehlbujú. Najvýraznejšie sa na vzhľade väčšiny 

súčasných miest podpísal funkcionalizmus, urbanistický smer sformovaný v tridsiatych rokoch 

uplynulého storočia. Jeho heslom je „forma sleduje funkciu“ a negatívne sa vyhradzuje voči 

námestiam a uliciam (kedysi samozrejmej súčasti každého mesta) a vyzdvihuje skôr 

parcelizáciu mesta na jednotlivé zóny31 s diverzifikovanými funkciami (napríklad zónu obytnú, 

výrobnú, rekreačnú a pod.). Ulice viac neslúžia ako priestory verejného diania, ale ako 

komunikačné spojnice medzi jednotlivými zónami, pričom občasná zeleň môže síce posilniť 

estetickú stránky tejto ulice-cesty, nijak však nenahradí jej niekdajšiu kvalitu. 

Funkcionalizmus sa podieľal na prestavbe európskych miest približne do druhej 

svetovej vojny. Ulice, o ktorých sa Benjamin Walter vyjadruje ako o divadle a budovy po 

stranách ktorej prirovnáva k hľadiskám; ulice, ktoré prekypovali tokom života a farbitosti 

medziľudskej komunikácie sa zrazu stali jazvami mesta32 (Le Corbusier) a ničím viac, než 

kanálom čo najrýchlejšieho presunu medzi jednotlivými zónami. (Hrůza, 2002: 41-48)  

K tomu došlo funkcionalistickým ignorovaním sociálnej a psychologickej stránky pri 

rozvrhovaní mesta, ktoré zásadným spôsobom poškodilo kvalitu verejného priestoru. 

Rozdelením mesta do funkčných zón a odstránením ulíc33 a námestí jedným šmahom pera boli 

súčasne zlikvidované zhromaždiská mesta, jeho prirodzená súčasť už od antiky. Ich náhrada 

v podobe ciest či nič nehovoriacich trávnikov od zhromažďovania jednoznačne odradzovala 

a ľudí skôr povzbudila k rýchlemu, ľahostajnému presunu medzi jednotlivými zónami 

zbaveného akéhokoľvek (zmyslového) zážitku. (Gehl, 2002: 45-50) Je potom nadovšetko jasné, 

že ak ľudia mestom len prechádzajú, ale nepobývajú v ňom, vytráca sa z mesta rovnakou 

rýchlosťou aj život. Aké sú ale dôsledky takejto straty? Takéto mesto prichádza o svoju identitu 

a nepomáha ani v konštitúcií identít svojich obyvateľov, nepodporuje súdržnosť ani výmenu 

názorov, neučí vyvažovaniu jednotlivých vôli, neprináša radosť z prítomnosti iných (lebo tých 

teraz vnímame len ako prekážky v našom šprinte z domu do práce či z práce do obchodu)34. 

                                                      
31 Dobrým príkladom sú dávnejšie štvrte robotníkov sprevádzajúce rozmach tovární, alebo súčasné 

business parky, ktoré zase korešpondujú so vzostupom svojho industriálneho sektoru.   
32 Le Corbusier sa vôbec o ulici vyjadruje ako o prežitku, ktorý nespĺňa ani funkciu estetickú, ani 

praktickú: „..ulice je příkop, hluboká trhlina…, budí v nás pocit tísně…Je to ulice tisíciletého 

chodce…neúčinný zastaralý orgán…, opotřebovává nás, znechucuje se nám, proč ještě přežívá?“ (Halík 

a kol., 1996: 26) 
33 Hlavným zámerom funkcionalizmu ako smeru, ktorý si zakladal na čo najväčšej efektivite 

a praktickosti bolo navrhnúť mesto s dostatkom priestoru medzi jednotlivými budovami. Úlohou týchto 

rozostupov a otvorených priestorov, širokých ulíc a pod. bolo vniesť do miest čistý, čerstvý vzduch 

a pôsobiť zdravo. Tento prostriedok sa však minul účelu.  
34 V tejto súvislosti je nutné spomenúť fenomén tzv. gated communities, respektíve strážených 

rezidenčných častí mesta s obmedzeným prístupom. Sú typické svojim fyzickým ohraničením múrov 

a brán a zamedzením vstupu ľudí mimo tejto komunity. Pluralita mesta sa vytráca, každý sa „hrá na 

vlastnom piesočku“ a dôsledkom je okrem iného práve absencia výmeny odlišných názorov (vstup do 
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K takémuto mestu nemáme vzťah, nie je ničím významné ani sa od iných ničím nelíši. Prišiel 

o svojho ducha. „Prostor, kde nejsou symbolizovány ani identita, ani vztah, ani dějiny, se bude 

definovat jako ne-místo, avšak tuto definici můžeme použít i na přesný empirický prostor nebo 

na představu, kterou o tomto prostoru mají ti, kdo se v něm vyskytují“ (Augé, 1999: 109).  Marc 

Augé nazýva tento priestor, voči ktorému chováme subjektívne pocity odcudzenia ako ne-

miesto. Ne-miestom má na mysli akýkoľvek priestor, ktorý je pozbavený významu, nijakovsky 

nás nestimuluje, nič nám nehovorí. Samozrejme, že ne-miesto, ktoré sa vzhľadom k miestu 

s ním nachádza v dichotomickom vzťahu, je do istej miery prirodzene obsiahnuté v každom 

meste. Podstatný je ale vzájomný pomer miest a ne-miest. Nanešťastie moderná architektúra 

a urbanizmus na čele s funkcionalizmom tento pomer značne rozkolísali práve v prospech ne-

miest. Keď kvalitný fyzicky ukotvený verejný priestor zmizne, miesto a mesto prichádza 

o svojho ducha a v istom zmysle prestáva byť obývateľným. 

4.3.2 O legu a logu 

Ďalší z problémov funkcionalizmu tkvie v tom, že na mesto sa nepozerá z ľudského 

uhla. Široké, perpendikulárne orientované bulváre a  výškové budovy na plániku vyzerajú 

efektne, ale z výšky helikoptéry alebo perspektívy architektov skláňajúcich sa nad papierovým 

modelom ich nezakúša žiaden človek. Z pohľadu bežného chodca, ktorý si pôdorys Brasílie 

v tvare orla nijakovsky nijak neužije, pôsobia dlhé vzdialenosti medzi budovami či nevábny 

otvorený priestor nezaujímavo a odťažito. Medzi bielymi budovami síce vanie čerstvý vzduch, 

ale nenachádza sa tu nič, k čomu by si človek mohol utvoriť vzťah, čo by ho dostatočne oslovilo 

a vďaka čomu by sa mohol cítiť ako doma. (Gehl, 2012:194-197) Mesto sa javí ako lego 

postavené z viac či menej zaujímavých stavebníc.  

V tomto podhubí vykvasil asi najvýraznejší problém dnešného mestského priestoru, 

ktorý tkvie predovšetkým v amplifikovanom individualizme a suverenite komercionalizácie. 

Jedinec sa tak viac necíti ako účastník na verejnej sfére, a to, čo okolo seba vidí, vníma ako 

jedno veľké obchodné centrum, ktorého hlavným cieľom je naplniť jedincove individuálne 

túžby po konzume a ľudí spája len na oko. Prehlbovanie tejto izolovanosti môže vyústiť len 

do konfliktu či absolútnej straty záujmu o iných a teda v oslabení spoločnosti a verejného 

priestoru, potreba ktorých je ľudskému rodu vlastná. (Kratochvíl, 2012: 8) Mestský život bol 

však vypustený ako prežitok, niečo irelevantné a bez úžitku. Niet divu, že tak v mene 

racionality, rozvoja a efektivity musel ustúpiť a prenechať cestu automobilom. Duch trhoviska 

bol zabitý a obchod presunutý do veľkých komerčných centier na okraji mesta. (Gehl, 2012: 26) 

                                                                                                                                                            
tejto komunity je podmienený buď súhlasom jej obyvateľov alebo ekonomickými parametrami – 

v každom prípade je tu tendencia k zhlukovaniu ľudí s podobným svetonázorom). (Goix, Renaud et 

Vesselinov, 2015). 
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Degradácii monofunkčne využívaných miest celkom pod diktátom komercionalizácie 

na logo cities (mestá obchodných značiek) tak už nič nestojí v ceste. Priestor je vizuálne 

znehodnotený reklamnými billboardmi, bannermi, značkami firemnými či dopravnými a ak sa 

aj človek podujme na pešiu trasu mestom, má na neho tento ruch jednoznačne vysiľujúci a 

vyprázdňujúci účinok. Kalle Lasn vidí spojitosť medzi tristopercentným nárastom mentálnych 

porúch a porúch nálady a faktom, že človek bežne narazí na približne tri tisíc reklamných 

oznamov denne, ktoré ho povzbudzujú k pasívnemu konzumu. (Kleinová, 2005: 286) „Ulice 

ztratila svou regulační funkci a stává se válečným polem, skrze něž se probíjíme.“ Na jednej 

strane sme totiž vystavení nekonečným reklamám, na strane druhej volaniam po identite, ktoré 

sa pretavilo napríklad do farebných graffiti35, či tagov označujúcich plochy v rozsahu od centra 

mesta až po jeho okraj. (Geuze in Kratochvíl, 2012: 131-136) 

4.3.3 Smrť mesta a cesty k jeho obrodeniu 

Tieto poznatky sa začali intenzívne zozbieravať na základe verejnej diskusie, ktorú 

roku 1961 vyvolala kniha Smrť a život amerických veľkomiest od americkej žurnalistky Jane 

Jacobsovej. Upozorňuje v nej na kritický vzrast automobilovej dopravy a na deštrukčný vplyv 

modernistických ideológií, ktoré ohrozujú samotný mestský život. (Gehl, 2012: 3) Kritiku 

súčasných nedostatkov verejných priestorov môžeme zhrnúť do troch základných argumentov. 

Za prvé verejné priestory utrpeli enormným nárastom automobilizácie a prispôsobeniu miest 

skôr kolesám než ľuďom (napríklad z parkov sa stali parkoviská, z ulíc cesty). Za druhé sa 

materiálny obsah verejného priestoru zmrštil na reklamné oznamy propagujúce bezduché kolo 

konzumu (pričom hranice tohto konzumu siahajú ďaleko za hranice súkromnej sféry). 

V neposlednej rade je tu tiež argument privatizácie zvyšných verejných priestorov za účelom 

centier nákupu a zábavy (čiže koncentrovaného konzumu). (Selle in Kratochvíl, 2012: 78)  

Našťastie sa od Jacobsovej knihy zhromaždilo veľa nových informácií a naše vedomosti 

sa prehĺbili. Výsostné postavenie áut sa v niektorých krajinách pozmenilo, došlo 

k rozvoju dopravného projektovania a napriek pokračujúcej automobilizácii vidíme aj 

pozitívne kroky, predovšetkým čo sa týka väčšieho záujmu o mestský život. Konečne sa 

postupne začalo viac prihliadať na ľudské meradlo36 a potreby obyvateľov mesta.  Ako 

                                                      
35 Vrcholným zámerom graffiti writerov obecne a tagov konkrétne je rošírenie vlastného mena (tag), 

vlastného individuálneho podpisu. Tento podpis je nanajvýš jedinečný a individuálny a de facto funguje 

ako jednotlivcova značka, pričom: „Písmena neslouží k zprostředkování nějaké zprávy, samy jsou již 

touto zprávou. Mají maximální výpovědní hodnotu. Tato zpráva zní „já“ nebo „já jsem““.  (Kaspar, 

1997: 26) 
36 Pod ľudským meradlom sa chápu také biologické limity človeka, ktoré majú dopad na jeho prežívanie 

mestského priestoru. Napríklad vo vzdialenosti väčšej ako 100m nie sme s istotou schopní rozlíšiť 

pohyby iného človeka. Ešte vo vzdialenosti 100 - 25 m nám uchádza veľa detailov a nie sme schopní 

identifikovať emócie druhého. Sociálne pole človeka je teda determinované hranicou 100 metrov a ďalšie 
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konkrétne? Niekoľkokrát citovaný teoretik architektúry Jan Gehl vo svojich rozpravách 

o zdravom meste pre ľudí opätovne prízvukuje dôležitosť sociálnej udržateľnosti (social 

sustainability). Podstatou tohto konceptu je možnosť rovného vstupu do verejného 

priestoru a voľnosti pohybu. Pod rovnosťou sa jednak myslí vyváženie automobilovej, 

cyklistickej a pešej dopravy; s dôrazom na otvorenosť mestských priestorov pre ľudí, 

ktorí autom nedisponujú. Súčasťou sociálnej udržateľnosti je aj prvok demokratický, 

pretože voľne prístupný verejný priestor umožňuje stretávanie vzájomne odlišných ľudí.  

Sociálne udržateľné mesto je také, ktoré je vo svojom základe zdravé a živé, t.j. pôsobí 

na (všetkých) svojich obyvateľov prívetivo, čím podporuje ľudskú túžbu po prítomnosti 

ostatných ľudí a je teda lákavou alternatívou k izolácii v súkromí. Príjemné urbánne 

priestory sú potom predovšetkým také, ktoré rešpektujú ľudský rozmer (napr. aktívnym 

parterom, mäkkými hraničnými líniami, jednoduchou prístupnosťou, kvalitnou 

vizuálnou stimuláciou a pod.) (Gehl, 2012: 100-109) „Koncept udržitelnosti také 

nepřímo velí, abychom mysleli na budoucí generace. Také ony musí být považovány za 

společenství tohto světa, který je čím dál víc urbanizovaný. Je nezbytné, aby město 

počítalo se všemi a bylo tam místo pro každého.“ (Gehl, 2012: 109) 

4.4 Umenie a mesto, mesto a street art 

Úlohou tejto podkapitoly nie je analyzovať, či street art možno alebo nemožno 

považovať za umenie v pravom slova zmysle. Priestor tejto časti je vyhradený užšiemu spojeniu 

medzi umením a mestom, respektíve medzi umelcom a divákom v kontexte mesta. Hlavnými 

funkciami street art sú jednak komunikácia názorov v súlade s princípmi demokracie (umelecký 

aktivizmus), ale tiež obrodenie samotného mestského priestoru 

4.4.1 Artivizmus 

Street art musíme chápať najmä v opozícii k oficiálnemu umeniu verejného priestoru 

(napríklad sochy, pomníky a podobne), avšak nie čo do formy, ale obsahu. Hmotné umelecké 

artefakty verejného priestoru nemožno brať zjednodušujúco, čiže len ako mestský mobiliár 

                                                                                                                                                            
zmysly okrem zraku začneme zapájať až od 25m (predovšetkým sluch). Okrem frontálneho lineárneho 

limitu je človek obmedzený aj svojou vertikálnou perspektívou, kde hranicou možnej interaktivity 

s ľuďmi v budove alebo na ulici pod ňou je piate poschodie. Mestá ako Dubaj, bohaté na mrakodrapy 

a luxusné výškové budovy, sú tak chudobné na vzájomnú komunikáciu ľudí v nich prebývajúcich a mesta 

pod nimi. (Gehl, 2012: 33-42) Prostredie je naddimenzované a nepôsobí dojmom, že je postavené pre 

ľudí a niet divu, že sa ľuďom rýchlo odcudzí (snáď najlepším príkladom je súčasný stav Brasílie, hl. 

mesta Brazílie). 
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s umeleckým rozmerom. Sochy či pomníky oficiálneho umenia sú umiestňované s mimoriadnou 

starostlivosťou a ich úlohou je predovšetkým upevňovať kolektívnu históriu národa a podávať 

symbolické svedectvo o politickej a sociálnej moci štátu. Je však samozrejmé, že sa takisto 

podieľajú na skvalitňovaní verejného priestoru práve svojou estetickou dimenziou. Street art 

spadá pod umelecký aktivizmus, ktorým rozumieme umenie politické a umenie vzťahové. 

Politické alebo inak angažované umenie sa snaží vo svojej tvorbe dotýkať aktuálnych 

sociálnych či politických problémov. Umelec sa v ňom snaží publikum vyburcovať k nejakej 

emocionálnej a myšlienkovej odozve, ktorá by v ideálnom prípade mala viesť k utvoreniu 

názoru. Umelec verejný priestor narúša, aby ľudí oslovil, podráždil ich a upriamil ich pozornosť 

na niečo konkrétne. Častokrát sa umelcova tvorba týka témy kontroverznej, citlivej alebo 

problematizuje tému prehliadanú. Napriek tomu, že sa angažované umenie zasadzuje o otázky 

politické, nemožno ho s politikou identifikovať alebo ho z nej viniť. Od politiky sa odlišuje 

najmä tým, že nemá záujem na moci, problémy nerieši (nedisponuje k tomu politickou mocou) 

a uspokojuje sa s tým, že na ne len zameriava pozornosť verejnosti. Umelecký aktivizmus (tiež 

artivizmus) originálnym a tvorivým spôsobom pracuje na provokatívnom odhaľovaní štruktúry 

moci, neduhov spoločnosti či politických manipulácii. Akonáhle sa umenie snaží nejakú moc si 

prisvojiť, hovoríme už o propagande alebo reklame.  

Umenie vo verejnom priestore je formou aktivizmu, pretože mu je vlastné jednanie, 

ktoré sa snaží komunikovať túžbu po zmene existujúceho stavu. Nezáleží mu však primárne na 

rozsahu účinku, t.j. či ovplyvní celú spoločnosť alebo len jej malú časť. Toto usilovanie 

o zmenu, nakoľko nie je ustanovené inštitucionálne (t.j. „zhora“), naberá formu snáh 

iniciovaných „zdola“. A presne v tom tkvejú „problémy“ so street art, ktoré sú ďalej 

podporované absenciou rešpektu voči etablovanému umeniu elity37. (Bourdieu, 1998: 41-68) 

Diela sú napríklad inštalované v nekonvenčných priestoroch, mimo ohraničujúce steny galérie, 

a najčastejšie úplne ilegálne. Je totiž razená idea, že umenie by malo byť voľne dostupné 

všetkým a nie sterilne uskladnené v na to určenej budove, čím umenie opäť získa na svojom 

význame pre ľudí.  

                                                      
37 Je vhodné dodať, že „oslobodenie“ umenia  od galérie či iné kontroverzné prístupy umeleckých 

aktivistov sa dajú v súlade s Bourdieho teóriou sociálneho poľa interpretovať tiež ako boj medzi 

samotnými umelcami v ich vlastnom umeleckom poli, a nie len ako boj o pozornosť diváka, v rámci 

ktorého nie sú sledované žiadne postranné úmysly. „Nová avantgarda, bojující na půdě každého žánru 

s avantgardou posvěcenou, má vždycky sklon dovolávat se návratu k pramenům, k čistotě počátků, neboli 

tázat se po samotných základech žánru; dějin poezie, románu a divadla se proto jeví jako proces očisty, 

v jehož průběhu se každý žánr neustálou kritikou sebe sama, svých principů a předpokladů, víc a víc 

redukuje na svou nejčiřejší kvintesenci.“ (Bourdieu, 1998: 53) 
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4.4.2 Niečo sa deje, lebo niečo sa deje, lebo niečo... 

Umenie vo verejnom urbánnom priestore prináša do mesta späť hravosť, moment 

prekvapenia, vymanenie z automatizácie. Takisto vytrháva človeka z jeho zamyslenosti a na 

chvíľku ho sprítomní, stimuluje ho, spojí s miestom a vyzve ku komunikácii – a to nielen 

v rámci výpovede diela, ale veľmi pravdepodobne aj s ďalšími ľuďmi v blízkosti, ktorí sa budú 

chcieť spontánne o svoje dojmy podeliť. Priestor je vnímaný živo a ako živý, je naplnený 

zážitkom, dochádza k preklenutiu limitov nastavených urbanistami a mestskými architektmi 

a ako by povedal Gehl, niečo sa deje, lebo sa niečo deje, lebo sa niečo... (Gehl, 2012: 65) 

Street art sa tiež významnou mierou podieľa na navracaní mestu jeho individuality 

a identity, pretože súčasné urbánne priestory „většinou nereprezentují kulturu svých měst a 

svého vlastního společenství. Příliš mnoho těchto prostorů je vzájemně zaměnitelných a mohlo 

by být v jakémkoliv městě. A tak bez ohledu na množství vložených uměleckých ambicí 

a designu  [architektov a urbanistov] zůstavají přeci jen brakovým prostorem.“ (Geuze in 

Kratochvíl, 2002: 135-136) Dôsledkom funkcionalistických urbánnych projektov bola totiž 

nesmierna vzájomná podobnosť miest, ktoré takto začali pôsobiť samotné ako produkt masovej 

výroby. V tejto súvislosti treba akcentovať, že nielenže každý kúsok street art je originálom 

a svoju originalitu pretlačí aj do miesta, v ktorom sa nachádza, takisto odráža špecifickosť 

daného miesta. Je s miestom v spolučinnom vzťahu. Ako príklad by sa dali uviesť Banksyho 

stencily na múre oddeľujúcom teritóriá Palestíny od Izraela. 

4.4.3 Situacionizmus a očakávanie neočakávaného 

Hlavný filozofický základ takéhoto pojatia interakcie medzi umením a mestom 

vychádza z ideí Guy Deborda. Jeho situacionizmus odmieta oddelenie umenia od kultúry (ktoré 

nazýva „potláčaním umenia“). Ba práve naopak - žiada, aby sa pretavili do každodenného 

života. Ak necháme stranou marxistické a anarchistické aspekty tohto prúdu, medzi ďalšie 

zásadné úvahy patrí chápanie umelca ako činiteľa, ktorého úlohou je naučiť nás lepšiemu 

pochopeniu a obývaniu sveta. Tým, že sú umelecké diela prepojené s bežným životom, môžu 

byť realizované – stávajú sa dosiahnuteľnými spôsobmi života a navracajú mu hĺbku. 

(Bourriaud, 2002) Na rozdiel od iných umeleckých prúdov, ktoré prostredie miesta využívali 

predovšetkým ako miesto brainstormingu a inšpirácie, pre situacionizmus mesto znamená niečo 

omnoho väčšie. Situacionisti mesto chápu ako médium a narábajú s ním podobne ako sochár 

s kameňom. Cieľom umelca v meste je narušiť naše zautomatizované chápanie mesta a navodiť 

nový zážitok pretrhnutím rutiny. Mesto je tak znovuobjavené, oživené, prežívané a re-

interpretované a presne takým sa stáva aj náš vzťah k nemu. Stojatá voda je sčerená a miestu je 

navrátený genius loci. (Bourriaud, 2002) 
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4.5 Banksy: alchýmia graffiti 

Ako som už vysvetlila vyššie, alchýmia street art spočíva vo vytrhávaní náhodného 

okoloidúceho z jeho rutiny a každodennosti, v iniciácii komunikácie (pričom jej kvalita je 

priamo úmerná kvalite diela), v navrátení identity a hĺbky miestu ako aj vo fakte, že street art 

obecne slúži na vyjadrenie opozičného názoru v priestoroch mesta, ktoré mu slúžia ako 

obecenstvo a zároveň médium. Táto podkapitola sa zameriava na tri konkrétne Banksyho práce, 

na ktorých budem tieto funkcie street art a interakcie diela a miesta demonštrovať. Diela som 

vyberala tak, aby som mohla rozobrať čo najviac horeuvedených charakteristík. 

4.5.1 Parkovať v parku 

Kľúčovými prvkami tejto kompozície sú dievča, hojdačka, inverzné užitie farieb 

a samotný nápis PARKing, nakoľko tvorí integrálnu súčasť celého graffiti a podieľa sa na jeho 

celkovom význame.  

Dievča v šatočkách s rozpustenými vlasmi v nás evokuje nevinnosť, čistotu úmyslov, 

tiež naše vlastné detstvo a s ním spojené pocity nostalgie. Súhrnne na nás pôsobí dojmom 

hravosti, ktorú akcentuje aj samotná hojdačka, obľúbená detská hračka. Hojdačka sa pre 

mnohých tiež spája so zážitkami vetra vo vlasoch a napriek svojej dynamike, paradoxne, tiež 

s pokojom. Rytmicky opakovaný pohyb hojdačky upokojuje, pretože pohyb vzad s istotou 

strieda švih vpred. Tieto pocity vyniknú predovšetkým vďaka ostrému kontrastu s okolím, 

v ktorom je dielo situované. Toto graffiti sa nachádza na jednom z losangelských parkovísk a je 

obklopené odstavenými autami, hračkou dospelých. Pre automobily je charakteristické časté 

striedanie rýchlosti v nadväznosti na zmeny dopravnej situácie a chýba tu práve onen prvok 

uvoľnenosti. Pohyb auta je priamočiary a obecne platí, že nie je žiaduce, aby opisoval kružnicu.  

Napriek obrazu dobrodružstva, uvoľnenia a otvorenosti, ktoré nám o jazde autom predkladá 

reklama, človek je vo svojom klimatizovanom vozidle v skutočnosti izolovaný a exteriér 

slobodne a otvorene neprežíva.  Povšimnime si pri našom rozbore tiež inverzného užitia farieb 

na Banksyho nápise PARKing (červené na bielom) a nápise na informačnej tabuli (biele na 

červenom). Domnievam sa, že spolu s rovnakým typom písma odkazuje k ich vnútornému 

súvisu. Samotný výraz parking (parkovanie, parkovisko), v sebe zahŕňa slovo park (park) a ide 

teda o slovnú hračku (viď kapitolu druhú). 

Aký je teda celkový význam tohto graffiti? Banksy jednoduchým spôsobom upozorňuje 

na ústup parkov v prospech parkovísk (a s tým spojené vymenenie hravosti za efektivitu, 

skutočnej voľnosti za imaginatívnu a pod.),  a súčasne tým aj vyjadruje svoj názor k tomuto 

problému (parking zčasti zatrený a nahradený parkom, nedostatok miesta pre detskú hru, hra 

ohrozovaná autami). Nehovoriac o tom, že z obyčajného parkoviska, kde sa človek nezdržiava 
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viac ako je absolútne nevyhnutné a ktorému nevenuje takmer žiadnu pozornosť (ne-miesto par 

excellence) sa teraz stáva miestom významovo pregnantným, ktoré okoloidúceho osloví 

a humornou formou zapojí do diania v spoločnosti. 

 

Obrázok 20: Park na miesto parkoviska. 

4.5.2 Potkan z Wall Street 

Nosnými elementmi tohto Banksyho kúsku sú predovšetkým potkan (so všetkými jeho 

významovými detailmi a asociáciami) a rovnako tiež nápis let them eat crack (nech jedia 

crack38).  

Celkový význam potkana je jednak tvorený horeuvedenou charakteristikou tohto 

symbolu (napr. podzemie, nečistota, záškodníctvo, strach z nekontrolovateľného a skrytého 

nebezpečenstva,...) ako aj jeho jednotlivými detailmi. Povšimnime si však potkanovo oblečenie, 

aby sme lepšie chápali, s čím konkrétnym si všeobecné asociácie ako špina či nebezpečenstvo 

máme spojiť.  Náš potkan má na krku uviazanú vyžehlenú kravatu, vidíme tiež biely golier 

a rukávy košele. Voľba bielej farby na košeli je jednak určená technickými limitmi stencilovej 

techniky (potreba kontrastu), ale myslím si, že istú rolu zohráva tiež fakt, že výrazom biely 

golier (white collar) sa v angličtine označujú povolania strednej a vyššej strednej vrstvy ako 

napríklad manažéri, finančníci, štátni úradníci, profesori, politici a pod. (teda v opozícii 

k manuálne pracujúcej vrstve modrých golierov, blue collars). Potkan ďalej drží kufrík, 

z ktorého vypadávajú peniaze a pravdepodobne skutočne ide o makléra alebo bankára, 

respektíve človeka disponujúceho väčším obnosom peňazí. Krv na potkanových paprčiach však 

naznačuje, že tieto peniaze neboli získané celkom legálne, kóšer spôsobom.   

                                                      
38 Crack je slangové označenie pre typ kokaínu. 
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Nápis nech jedia crack, za ktorým sa potkan obracia je Banksyho obmenou slávneho 

výroku pripisovaného Márii Antoinete: „Nech jedia koláče!“ ( v angličtine let them eat cake). 

Táto „rada“ bola smerovaná chudobným vrstvám Paríža trpiacim obrovským nedostatkom 

potravín (najmä chleba). Súhrnne, význam pozmeneného nápisu môžu byť chápaný dvojako. (i) 

Tak ako Mária Antoineta nemala tušenie o potrebách ľudí, ktorí sa v spoločenskom rebríčku 

nachádzali príliš ďaleko a posmešne ich odkázala k potrave, ktorou sa sama živila, tak Banksy 

naznačuje, že denným chlebom ľudí, ktorých symbolicky vyjadril týmto potkanom je crack. (ii) 

Na druhej strane však nie je isté, či slová let them eat crack od potkana pochádzajú, alebo sú 

jemu adresované. Ak sú totiž adresované potkanovi, Banksy tým prirovnáva tie bezohľadné (krv 

na rukách) biele golieriky k spodine, pretože aj slová Márie Antoinety spodine smerovali. 

Umiestnenie graffiti nevylučuje ani jednu z alternatív interpretácie, práve naopak, kritiku 

egoizmu a vlčieho (či skôr potkanieho?) správania bielych golierikov len posilňuje. Graffiti sa 

pôvodne nachádzalo v New Yorku na Wall Street, avšak bolo veľmi rýchlo premaľované.  

 

4.5.3 (V)pád (do) konzumu 

Tento stencil už na prvý pohľad divákovi komunikuje Banksyho kritiku konzumu. Ide 

teda o príklad, kedy sa umenie vyjadruje k mainstreamovej kultúre a ako médium 

sprostredkovania svojho názoru využíva práve verejný priestor. Ako v prípade potkana z Wall 

Street, aj tu Banksy zvolil umiestnenie svojho diela tak, aby do celkového významu vnieslo 

vlastnú výpovednú hodnotu. Jeho kúsok sa totiž nachádza na jednej z budov v Londýnskej štvrti 

Mayfair, ktorú možno prirovnať k pražskej ulici Pařížská. 

Obrázok 21: Človek človeku potkanom? 
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Čo konkrétne na tomto graffiti podáva negatívnu výpoveď o spoločnosti spotreby? Čo 

sa týka kompozičnej stránky tohto obrazu, vidíme ženu padajúcu prudko dolu do 

vzduchoprázdna spolu s nákupným vozíkom, ktorého sa úzkostne drží. Žene vlajú vlasy aj 

sukňa, čo pádu dodáva na dynamike a v nás navodzuje pocity strachu až paniky – podobne ako 

keď sa nám sníva o hlbokom páde do neznáma. Položky vo vozíku nie sú až na siluetu fľaše 

a malej peňaženky s decentným zapínaním jasne čitateľné. V každom prípade na nás veľký 

vozík pôsobí skôr poloprázdnym dojmom, z čoho sa dá usudzovať, že slečna s nakupovaním 

ešte len začala. Prečo volil Banksy obraz prudkého pádu ako asociáciu s konzumerizmom? 

Odpoveď sa zdá byť celkom prozaická. Zatiaľ čo kedysi bol človek zvyknutý nakupovať (alebo 

loviť) toľko, koľko reálne spotreboval, dnes je nákup nevyhnutných potravín 

v konzumovateľnom množstve len akýmsi „predjedlom“ pred tým, než si do vozíka vložíme 

všetky ostatné položky, ktoré v supermarkete pritiahnu našu pozornosť (dlhou a kľukatou) 

cestou od pečiva k pokladni. Pád evokuje strach, pretože je zo svojej podstaty 

nekontrolovateľný a dopad istý ako gravitácia sama (pričom azda stojí za zmienku, že čím je 

teleso ťažšie, tým je príťažlivosť silnejšia a to platí aj v prípade nákupných vozíkov). V 

protiklade k „samovoľnosti“ pádu stojí potreba vozík pred sebou tlačiť, vyvíjať k jeho pohybu 

vlastnú energiu. Banksy akoby tým naznačoval, že netreba všetku vinu zhadzovať na moc 

konzumu a našu vlastnú bezmocnosť voči nemu – niekto musel urobiť prvý krok a pomyselný 

vozík popostrčiť. 

 

Obrázok 22: (V)pád (do) konzumu. 
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4.6 Zhrnutie 

Mesto zohráva kľúčovú úlohu v komunikácii medzi jedincom a spoločnosťou; je totiž 

odpradávna priestorom, kde táto komunikácia prebieha. Pretože fyzická a obsahová stránka 

mesta sa navzájom ovplyvňujú, charakter tohto prepojenia má tiež dopad na kvalitu tejto 

komunikácie. Nekvalitný verejný priestor neposkytuje vyhovujúcu platformu pre živú 

interakciu medzi ľuďmi, pre vzájomnú výmenu názorov, pre rozvoj tolerancie a citu voči 

inakosti či pre uspokojenie našej prirodzenej túžby po prítomnosti iných. V súčasnosti však už 

prebiehajú debaty a snahy o nápravu negatív,  ktoré so sebou priniesol funkcionalizmus a ďalšie 

urbanistické prístupy neberúce v dostatočnej miere do úvahy ľudské meradlo a potreby. 

Nebezpečenstvo odcudzenia ľudí mestu tkvie v asymetrickosti komunikácie – človek je 

vystavený uniformite masových médií a v zásade je mu tak odoprený priestor, kde by si mohol 

vypočuť názor opozičný, respektíve sa ho doberie len za cenu značného úsilia. Street art, 

vrátane Banksyho tvorby, mestu navracia späť jeho živosť a vyzýva k jeho obývaniu, ale tiež sa 

zasluhuje o obnovenie verejnej diskusie. Oslovuje človeka priamo, a to takmer na prahu jeho 

dverí, vyťahuje ho z jeho ulity, dožaduje sa reflexie a sebareflexie zapájajúc ho späť do diania 

na verejnosti. 
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5 Záver 

Táto bakalárska práca si uložila za cieľ podať analýzu vybraných prvkov 

komunikačnej stratégie v graffiti britského umelca Banksyho. Keďže rozsah tejto práce 

neumožňuje komplexnú analýzu všetkých komunikačných prvkov, viac-menej náhodne som si 

spomedzi nich vybrala tri. Som si vedomá, že ani pri takejto fokusácii som neobsiahla 

problematiku v celej jej rozsiahlosti. 

Vybranými tromi prvkami sú komunikačný príbeh, diskurz a kontext, alebo inak 

povedané -o čom Bansky vo svojom graffiti hovorí a akým spôsobom a kde to komunikuje. Pri 

ich rozbore som  vychádzala predovšetkým z teórií troch autorov, ktorí sa tak v rámci tejto tézy 

javia ako kľúčoví, menovite z práce Rolanda Barthesa pre analýzu komunikačného príbehu, 

Henri Bergsona pre komunikačný diskurz a Jana Gehla pre komunikačný kontext. 

Vďaka tomuto rozboru prinášam vo svojej práci dva nové poznatky a síce, že (i) na 

Banksyho možno nazerať ako na moderného mytológa a (i) súčasne možno identifikovať jeho 

užitie komiky (konkrétne irónie a sarkazmu) ako prostriedku, ktorý práve nazeranie obsahu 

mýtu skrz jeho formu umožňuje jednak jemu samému ako tvorcovi graffiti, ale tiež divákovi, 

ako príjemcovi správy v diele obsiahnutej. 

Rečou masovej spoločnosti je moderný mýtus, ktorý svojim využitím metajazyka 

prevracia kauzálnu väzbu medzi označujúcim a označovaným a v dôsledku toho podáva 

skutočnosť skreslene, t.j. dejinnosť vecí nahradzuje ich (zdanlivou) prirodzenosťou. Masovosť 

súčasnej spoločnosti zaručuje, že mýtus sa v spoločnosti (roz)šíri natoľko, že my ako jeho 

príjemcovia nie sme schopní jeho deformujúci charakter uchopiť. Stali sme sa jeho súčasnou a 

on sa na oplátku stal tou našou. Banksy ako mytológ (v Barthesovom pojatí) je však schopný 

pomocou sarkazmu a irónie svoje osobné angažmá od mýtu oddeliť a mýtus tak nazrieť ako 

niečo mimo seba samého; mýtus je externalizovaný a je možné ho podrobiť racionálnej kritike. 

S použitím Bergsonovej teórie komiky som ukázala, v čom táto schopnosť komiky pramení 

(sarkazmus a irónia sú druhmi komiky) a aká je jej funkcia v spoločnosti obecne. Zatiaľ čo 

mýtus sa nám dostáva pod kožu a svojimi motivovanými signifikáciami pôsobí na spoločnosť 

ako „fosilizačné“ činidlo (t.j. zasluhuje sa v spoločnosti o rigiditu myšlienkovú aj štrukturálnu), 

komika sa tejto stuhnutosti vysmieva a snaží sa o obnovenie pružnosti, pričom medzi základné 

podmienky jej fungovania patrí práve absencia empatie, respektíve potlačenie osobného 

zapojenia. To, čo mýtus upevňuje, komika uvoľňuje a zatiaľ čo mýtus sa snaží o internalizáciu, 

komika žiada externalizáciu – súvis, ktorý Banksy vo svojich dielach obratne využíva. Urbánny 

priestor ako masový priestor par excellence je ako stvorený nielen pre šírenie mýtusu 

a depolitizáciu vecí, ale rovnako tak aj pre odhaľovanie mýtu a re-politizáciu. Oba protichodné 

procesy, upevňovanie mýtu a jeho dešifrovanie, sa tak dejú na jednom mieste a my ako 
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konzumenti mýtu a zároveň diváci Banksyho graffiti máme možnosť vyvodiť z tohto zápolenia 

dôsledky en place. Z vďaky za Banksyho obrazy by som posledné slová prenechala jemu. 

„Keby graffiti mohlo niečo zmeniť, bolo by ilegálne.“39 

                                                      
39 Z originálu: „If graffiti could change anything, it would be illegal.“  (Banksy, 2005). 
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