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Vizuální umělecké projevy do-
provázejí lidstvo od počátků 
jeho existence. Za první projevy 
tohoto fenoménu lze považo-
vat již pravěké jeskynní malby 
hlinkou. I z pozdějšího období 
středověku se na historických 
budovách dochovalo mnoho 
výjevů v podobě vzkazů vy-
škrábaných do omítek nebo 
dřeva. Éra moderního graffiti 
a následně street artu se však 
datuje do období přelomu 
šedesátých a sedmdesátých let 
v New Yorku. 

Visual artistic expressions have 
accompanied humankind since 
the beginning of its existence. 
The prehistoric clay drawings on 
the walls of caves can be consid-
ered the earliest examples of this 
phenomenon. Also, preserved 
historical buildings from the Mid-
dle Ages contain many preserved 
messages from the same period 
that were scratched into their 
plaster or wooden walls. But the 
era of modern graffiti and the 
following street art goes back to 
New York at the turn of the 1960s 
and 1970s.  

Úvod 
historický 

kontext
Introduction 

and historical 
context
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V té době se poštovní 
doručo vatel jménem Demet-
rius podepisoval při výkonu 
svého povolání na budovy 
svou přezdívkou TAKI 183 
v takové míře, že o jeho 
činnosti uveřejnili reportáž 
v New York Times. Tím jeho 
činnost získala patřičnou 
medializaci a stala se vzorem 
pro mnoho dalších následov-
níků. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že se graffiti nacházelo 
ve veřejném prostoru, dělalo 
si reklamu samo a počet jeho 
tvůrců pak v sedmdesátých 

At that time, a postman 
named Demetrius wrote his 
nickname “TAKI 183” on 
buildings while doing his 
job, and he did so to such 
an extent that the New York 
Times published an article 
about his activities. With that 
article, his activities attract-
ed a reasonable amount of 
media coverage, and he thus 
became a role model for many 
other graffiti artists that fol-
lowed. Because of the fact 
that graffiti appeared in the 
public space, it served as its 

letech začal růst exponen-
ciální řadou. Především pak 
v řadách nižších sociálních 
vrstev mladých newyorských 
Afroameričanů a Hispánců. 
Tehdy se objevují nejvýraz-
nější projevy, jako pospre-
jování celých vagónů, nebo 
dokonce souprav metra 
a vlaků.

own advertisement, and the 
number of its creators grew 
exponentially during the 
1970s. They came especial-
ly from the ranks of young, 
lower class African-American 
and Hispanic youth. In this 
period, the thus far most sig-
nificant accomplishments in 
graffiti appeared, such as the 
spraying of entire wagons of 
subway or railway trains, or 
even of whole trains.
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Od začátku lze také pozorovat 
diverzifikaci fenoménu expresí 
skrze kvalitnější uměleckou 
tvorbu absolventů výtvarných 
oborů nebo čistě pouliční tvor-
bou osobního charakteru, kdy 
šlo především o šíření osobní 
značky a projev dominance. 
V prvním případě byli tvůrci 
blíže oficiálnímu a legálnímu 
prostředí s přesahy na akade-
mickou půdu a galerie. Under-
groundové scéně graffiti pak 
dominovaly počiny převážně 
nelegálního charakteru. 

As one looks at the evolution of 
graffiti from its beginning, one can 
see a gradual diversification of this 
phenomenon. On one hand, there 
was the higher quality graffiti art 
created by college graduates who 
majored in art-related disciplines. 
On the other hand, there was the 
personal and purely street-level 
graffiti in which the main point 
was the spreading of the art-
ist’s personal mark and the artist 
expressing his/her dominance 
in this way. In the first case, the 
artists were closer to the official 
and legal space, and the reach of 
their art extended to the academic 
sphere and galleries. In the second 
case, the underground graffiti 
scene was dominated mostly by 
illegal activities. 
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02
Označení graffiti v sobě nese 
především krátké textové výjevy 
psané sprejem a jednoduché 
nápisy nesoucí pseudonym 
jednotlivého autora či skupiny 
(crew). Můžeme zde nacházet 
velmi široký rozptyl výtvarné 
úrovně od neumělé monochro-
matické čmáranice sprejem 
až po dokonale propracované 
mnohobarevné nápisy se 
složitou vazbou písmen, 
ladnými tvary a stínováním. 
Graffiti jsou z naprosté vět-
šiny nelegální a široká ve-
řejnost i oficiální autority je 
definují jako trestnou formu 
vandalismu. 

The term graffiti mainly refers to 
short pieces of text written with 
spray paint, and simple signs that 
contain the pseudonym of an in-
dividual author or the group they 
belong to (their “crew”). In graffiti, 
we can find a wide range of artistic 
levels – from unartificial mono-
chromatic scribbles to perfectly 
worked out multi-color signs with 
complex connections between 
letters, graceful shapes and shad-
ing. In the vast majority of cases, 
graffiti is illegal, and both the wid-
er public and official authorities 
define it as a form of vandalism 
punishable by law.  

Graffiti  
vs. street art
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Street artem potom 
může být veškerá kre-
ativní tvorba, která se 
na ulici objeví a nemá 
komerční původ. Tím, 
že street art vychází 
z původního graffiti 
hnutí, je občas nazýván 
neo-graffiti nebo urban-
-art. Zvláště neo-graffiti 
v sobě ovšem nese nega-
tivní konotace spojené 
s graffiti vandalis mem, 
a proto není tento termín 
využíván příliš často. 

Zjednodušeně se dá říct, 
že graffiti je založené na 
písmu, street art pak na 
obrazech a instalacích. 

In contrast, street art 
can be any form of artis-
tic creation that appears 
on the street and does 
not have a commercial 
origin. Because street 
art evolved from the 
original graffiti move-
ment, it is sometimes 
referred to as neo-graf-
fiti or urban art. How-
ever, especially the term 
neo-graffiti carries neg-
ative connotations con-
nected to graffiti-related 
vandalism, and so this 
term is not too frequent-
ly used. 

To give a simplified 
explanation, one could 
say that graffiti is based 
on letters, and street 
art on pictures and 
installations.
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Témata a náměty street artu 
jsou stejně různorodá jako 
ve všech ostatních sférách 
výtvarného umění: satira, po-
litika, sociální problematika, 
historie, ale i absolutní abstrak-
ce, expresionismus, pop-art 
a mnohé další. Street art svým 
umístěním ve veřejném pro-
storu oslovuje nejširší možnou 
škálu publika a vyvolává řadu 
otázek směřujících k sebe-
reflexi života, který žijeme. 
Společensky závažná témata se 
snaží zpracovat trefně a s dů-
vtipem. Mívá blízko k aktivismu 
a nezřídka obsahuje kritiku či 
parodii globalismu, konzumní-
ho životního stylu, oficiálních 
médií a reklamy.

Jako street art by se sice dle 
přesného významu tohoto 
slovního spojení dala považo-
vat veškerá umělecká činnost 
ve veřejném prostoru, ať už se 
jedná o hudbu, divadlo, perfor-
mance, živé sochy nebo další 
aktivity. Nicméně toto označení 
se užívá v naprosté většině pou-
ze pro vizuální výtvarné umění 
a instalace.

Vyznačuje se používáním širo-
ké palety výtvarných technik: 
malba spreji s různými typy 
trysek, malba štětci a malířský-
mi válečky, používání vyřezáva-
ných šablon, vylepování tištěné 
grafiky, lepení nálepek, kresba 
akrylovým fixem, mozaiky, in-
stalace, modifikace pouličních 

The themes and genres are just as 
varied as those of all other spheres 
of art – e.g. satire, politics, social 
issues, and history, but also com-
plete abstractions, expressionism, 
pop art and many others. By being 
placed in the public space, street art 
addresses the widest possible public 
and raises a number of questions 
leading to reflections on the life we 
live. Street art tries to depict serious 
social issues aptly and with wit. It is 
often close to activism and at times 
contains criticism or parodies of 
globalism, the consumerist lifestyle, 
official media and commercials.  

According to the exact definition 
of the phrase “street art”, street art 
could be considered to be all ar-
tistic activities in the public space, 
regardless of whether they involve 
music, theatre, performances, “liv-
ing statues” or “living sculptures”, 
or other activities. Nevertheless, in 
most cases where the term “street 
art” is used, it is only used for visual 
art and installations. 

A specific feature of street art is 
that it uses a wide palette of artistic 
techniques – e.g. spray painting 
with different types of nozzles, 
painting with brushes and paint 
rollers, using carved templates, 
gluing printed graphics on walls or 
other surfaces, putting up stickers, 
drawing with acrylic markers, mo-
saics, installations, modification of 
street objects, shapes carved out 
of polystyrene, castings, sculptures 
and reliefs, etc. 
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objektů, tvary vyřezané z polysty-
renu, odlitky, plastiky atd. Street 
art v sobě skrývá neomezené 
množství výrazových prvků a krea-
tivních možností. Z tohoto důvodu 
nemusí být street art tvorba vždy 
považována za vandalismus jako 
graffiti stříkané sprejem. 

Na vylepování nálepek a plakátů je 
veřejnost poměrně zvyklá. Pravdě-
podobně zejména proto, že počin 
lze snadno odstranit a drobné po-
změnění městského itineráře (po-
kud např. nalepíme oči na požární 
hydrant nebo opleteme trubku do-
pravní značky barevnou bavlnkou) 
může vyvolat i úsměvnou pozitivní 
reakci kolemjdoucích.

Street art offers an unlimited 
amount of ways of expressing 
oneself and creative possibilities. 
For that reason, street art does 
not always have to be considered 
as vandalism, as in the case of 
spray-painted graffiti.    

The public is quite used to seeing 
stickers and posters in the public 
space. The main reason for this is 
probably that the change of the 
public space can be easily re-
moved, and small changes to the 
city’s various objects and loca-
tions (such as, for example, gluing 
eyes on a fire hydrant, or winding 
cotton fabric around a road sign) 
can even get positive smiling reac-
tions from passers-by.   
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Pro street art je typická tvorba 
bez nároku na honorář. Jde 
o autentickou autorskou tvorbu, 
která se ve své původní pod-
statě nedá objednat, koupit ani 
prodat.

Největším formátem street artu, 
který tvoří specifickou kategorii, 
je mural art – koncepční velko-
formátové malby přes celé vnější 
stěny budov tvořené v naprosté 
většině legálně.  Stávají se neod-
myslitelným tvůrcem „genia loci“ 
mnohých míst. Toho využily 
i některé komerční značky ke 
své vlastní propagaci, např. Nike 
nebo Red Bull. Můžeme je vidět 
na letištích, školách, skladištích, 
panelových domech, mostech 
a podobných objektech. Jedná 
se zde o jasný průnik původně 
nelegální pouliční tvorby do ofi-
ciální komerční sféry.

A typical feature of street art is 
that artists create it without ex-
pecting to be paid for it. Thus, it 
is an authentic form of art that, 
in its original essence, cannot be 
ordered, bought or sold. 

The biggest format for street art, 
which also constitutes a specific 
category of it, is mural art – con-
ceptual large format paintings that 
cover an entire exterior wall of 
a building, and are usually created 
legally. Many such murals become 
an integral part of the genius loci 
of their respective location. Some 
brands made use of this principle, 
and created murals for their own 
promotion – e.g. Nike and Red 
Bull. Such commercial murals can 
be seen on the walls or sides of air-
ports, schools, warehouses, panel 
houses, bridges and other similar 
objects. In such cases, it is clear 
that an originally illegal street art 
entered the official commercial 
sphere.
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Je pozoruhodné, že tento fe-
nomén se po boku hiphopové 
kultury rozšířil po celém světě 
i do oblastí a skupin se zcela 
odlišnou kulturní, ekonomic-
kou a sociální situací, než byla 
typická pro sedmdesátá léta 
20. století v New Yorku. 

It is worthy of notice that this 
phenomenon, alongside hip hop 
culture, spread all over the world, 
even to areas and groups with cul-
tural, economic and social situa-
tions that are completely different 
from those that were typical for 
New York in the 1970s.

 Kulturně 
sociální 
kontext The 

sociocultural 
context
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Obecné pojítko aktérů je 
věková skupina mladých 
dospívajících. Právě v tomto 
období probíhá vytváření iden-
tity a přerod dítěte v dospělého. 
Ilegální tvorba graffiti pak 
díky své nebezpečnosti při 
překonávání překážek (ploty, 
kamery, strážní, policie apod.) 
může sloužit jako iniciační ri-
tuál v tomto procesu. Často je 
zapotřebí prokázat statečnost, 
fyzickou a psychickou odol-
nost, jež je odměněna získáním 
prestiže uvnitř komunity. 

Motivací je taktéž potřeba 
vyhranění se a revolty vůči es-
tablishmentu, jako jsou rodiče, 
škola nebo stát. To vše jsou 
instituce, do kterých mladí 
běžně nemají přístup ani kont-
rolu nad nimi a jsou jimi pouze 
určitým způsobem manipulo-
vaní. Uvnitř subkultury mohou 
naopak ovlivnit dění a vytvářet 
vlastní pravidla, což funguje 
jako výrazný motivátor. 

The general common link between 
all the actors in graffiti culture is 
that they are all adolescents. It is 
precisely in the adolescent phase 
of development that one’s identity 
is formed and a child becomes 
an adult. The illegal creation of 
graffiti can serve as an initiation 
ritual in this process due to the 
dangers involved in overcoming 
obstacles (such as fences, camer-
as, guards, police, etc.). Because 
of these risks, the graffiti artist 
has to demonstrate bravery, and 
physical and mental endurance, 
and they are rewarded for this by 
gaining prestige within the graffiti 
community.  

Young people’s motivation for 
doing graffiti can also be connect-
ed with their need to define their 
identities and revolt against rep-
resentatives of the establishment 
such as their parents, school or 
state. All these are institutions 
that young people do not have 
access to or control over, and in 
a certain way, these institutions 
manipulate them. In contrast, 
within the graffiti subculture, 
young people can influence what 
happens and make their own 
rules, which functions as a signifi-
cant motivating force. 
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Street art pak představuje 
formu, jak si „vzít zpět“ jinak 
anonymní a sterilní městský 
prostor, lépe se v něm soci-
alizovat a podílet se na jeho 
vzhledu. Jde o jakousi kreativní 
rezistenci formou umělecké 
činnosti. Pro některé jedince 
ovšem graffiti poskytuje pře-
devším zdroj vzrušení a plní 
primárně funkci adrenalinové 
zábavy.

Za zmínku též stojí, že je tato 
činnost dominantou především 
mladých mužů, dívky se aktivně 
na scéně graffiti vyskytují jen 
okrajově. Můžeme zde pozo-
rovat archetyp muže – lovce, 
který vede boj v městské džun-
gli a dává na odiv svá vítězství 
v podobě veřejně viditelných 
výtvorů. Čím exponovanější je 
místo výtvoru, čím preciznější 
je jeho provedení a ohromující 
velikost, tím větší se dostává 
tvůrci uznání od jeho komu-
nity. O něco více žen se pak 
vyskytuje na scéně street artu, 
která již není tolik spojena 
s nebezpečím, ilegalitou a mas-
kulinní rivalitou. 

Postup hierarchií komunity má 
základy v klasickém kmenovém 
uspořádání. Mladí začínají-
cí účastníci jsou v průběhu 
dospívání výrazně ovlivněni 
generační vrstvou starších 
autorů. Ti přirozeně brání své 
postavení a teritorium, přičemž 
se mezi ně podaří dostat jen 

Street art then represents a form of 
“taking back” the otherwise anon-
ymous and sterile city space, better 
socializing oneself within it and 
having an influence on its appear-
ance. It is a kind of creative resist-
ance through artistic activities. For 
some individuals, however, graffiti 
is mainly a source of excitement 
and primarily serves the purpose of 
giving them an adrenaline rush. 

It is also worth mentioning that 
this activity is carried out mainly 
by young men, and young wom-
en who actively take part in the 
graffiti scene are a small and mar-
ginal group. Here we can see the 
archetype of the “man-hunter” 
who fights in the urban jungle and 
shows off his victories, which here 
take the form of his publicly visible 
creations. The more exposed the 
place of the creation is, the more 
precise it is in its details and the 
more impressive its size is, the 
more respected and recognized the 
artist is in the graffiti community. 
There are slightly more women in 
the street art scene, which is cur-
rently not as connected with dan-
ger, illegality and masculine rivalry 
as it used to be.  

The process of moving up in the 
community hierarchy has its roots in 
the classic tribal arrangement. The 
younger beginners, as they grow up 
and develop, are significantly influ-
enced by the generation layer of the 
older artists. The latter naturally de-
fend their position and territory, and 
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schopnějším jedincům. Na 
začátku tohoto procesu bývají 
začátečníci předmětem posmě-
chu a kritiky, přičemž plní spíše 
podřadné role v celém procesu. 
Hlídají, dokumentují a získávají 
přitom zkušenosti od starších. 
Toto uspořádání založené pře-
devším na egoistickém šíření 
vlastního jména je také domé-
nou především komunity graffi-
ti. Oblast street artu je obecně 
méně svázaná pravidly, méně 
rivalská a otevřenější i mladším 
a začínajícím umělcům. Hlavní 
hodnotou je dobrý a chytrý 
námět. Dalo by se říci, že je 

only the more capable individuals can 
work their way up to join their ranks. 
At the beginning of this process, the 
beginners are subjected to ridicule 
and criticism from their superiors, 
and they play a rather inferior role 
in the process. They serve as guards 
and document information, but while 
doing so, they gain experience and 
knowledge through their interactions 
with older artists. This arrangement, 
which is based mainly on egoistically 
spreading one’s own name, is mainly 
the domain of the graffiti community. 
In contrast, the street art scene is less 
bound by rules, has less rivalry and is 
more open to younger and beginning 

v tomto směru street art „do-
spělejší“ a tam, kde graffiti dané 
místo okupuje, street art splývá 
a koexistuje s prostředím.

Podobně jako u graffiti vytvá-
řejí autoři street artu vlastní 
subkulturu. Nicméně zde exi-
stuje jistý rozdíl: aktéři graffiti 
se ve většině případů definují 
příslušností ke scéně hudební-
ho stylu hip hop, která je ty-
pická stylem oblékání i životní 
filozofií. Tvůrci street artu již 
nejsou nijak vázaní na určitou 
žánrovou oblast a pocháze-
jí z velmi širokého spektra 

artists. Here, what is valued most is 
a good and intelligent theme or idea. 
One could say that in this respect, 
street art is “more grown up,” and 
where graffiti merely occupies its 
given place, street art blends and 
coexists with its environment.     

Like graffiti artists, the authors of 
street art create their own subcul-
ture. Nevertheless, there is a differ-
ence between the two: in most cas-
es, graffiti actors define themselves 
through their identification with the 
hip hop music scene, which is con-
nected with a specific way of dress-
ing and a specific life philosophy. 
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názorových i kulturních směrů. 
Tuto skupinu tvoří různorodá 
škála kreativců, pestrá co do 
sociálního původu, věku i kul-
turního vyznání. Mnoho z nich 
přesto mapuje své začátky v ob-
lasti graffiti a skateboardingu. 
Postupný vývoj je ale přivedl 
ke změně postoje a touze po 
větší legalitě a činnosti, jež není 
v takové míře odsuzována jako 
vandalství. 

S věkem přichází vyzrálost jak 
osobnostní, tak tvůrčí – mnozí 
autoři se stali absolventy škol 
zaměřených na grafický design, 
výtvarné umění, ilustrátorství 
či jiné mediální komunikace. 
Street art je srozumitelnější 
a čitelnější i pro širší veřejnost 
a je tak snazší dosáhnout jejího 
uznání. Zjednodušíme-li situa-
ci, není to už jen složitý, nepo-
chopitelný nápis, ale obrázek, 
který je jasný každému. Pokro-
čilí autoři jsou schopni obhájit 
svá díla a zasadit je do kontextu 
dějin výtvarného umění.

Today, creators of street art are 
not particularly bound to a certain 
genre area, and their backgrounds 
cover a wide spectrum of views and 
cultures. This group is made up of 
a wide and varied range of creative 
types who represent a rich palette 
of various social backgrounds, ages 
and cultural beliefs. Nevertheless, 
many of them, when mapping out 
their careers, point to their starting 
out in the cultures of graffiti and 
skateboarding. However, their grad-
ual development led them to change 
their attitude, and to a desire to do 
activities that are more legal and 
not dismissed as vandalism to such 
a great extent.   

With age comes maturity, namely 
both personal and creative maturity. 
Many graffiti / street art authors 
reached creative maturity when they 
graduated from schools or study 
programs teaching graphic design, 
art, illustration or other forms of 
media communication. Street art is 
generally more comprehensible and 
legible than graffiti, including in the 
eyes of the wider public, and thus it 
is easier to achieve its recognition as 
a respectable art form. To put it in 
simplified terms, a typical example 
of street art is no longer a complicat-
ed and incomprehensible sign, but 
a picture that can be understood by 
everyone. More advanced authors 
are able to defend their works and 
place them in the context of art 
history.  
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Nezřídka se stává, že jeden 
pouliční výtvor inspiruje další 
tvůrce a spontánně tak na da-
ném místě vznikne jakási „gue-
rillová“ galerie, kdy probíhá 
masová komunikace nejenom 
směrem od výtvarníků k ve-
řejnosti, ale i mezi výtvarníky 
samými. Například projekt 
„Space invaders“ se z Francie 
rozšířil do více než dvou desítek 
velkoměst po celém světě. Jde 
o jednoduché pixelové pikto-
gramy mimozemšťanů vytvoře-
ných formou mozaiky z malých 
dlaždiček nebo vyřezaných 
z polystyrenu. Jde o natolik 
rozšířený a oblíbený fenomén, 
že existují mapy jejich umístění 
a při nalezení jednoho z nich se 
po odkliknutí objeví další umís-
tění a celé jejich hledání je pak 
hrou podobnou geocachingu.

Sometimes it happens that one 
street art creation inspires other cre-
ators, and this leads to a “guerrilla” 
gallery being spontaneously set up 
in the given place. In these galleries, 
mass communication takes place not 
only in the direction from the artists 
to the public, but also between the 
artists themselves. For example, the 
French project “Space Invaders” 
spread to more than twenty big cit-
ies all over the world. This project 
involves creating simple “pixel pic-
tograms” of space aliens like those 
in early video games, but this time 
in the form of mosaics made out of 
small tiles or shapes carved out of 
polystyrene. This phenomenon is so 
widespread and popular that there 
exists a smart phone app similar 
to Geocaching that offers maps of 
where the “space invaders” are locat-
ed; when the user finds one, they can 
“click” on it, and the app then shows 
them the locations of others.  
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Se street artem jsou úzce 
propojená mnohá nezávislá 
umělecká komunitní centra, 
jako je např. Snösätra na jihu 
Stockholmu, městská část 
Christiania v Kodani nebo 
čtvrť Metelkova ve slovinské 
Lublani. To jsou příklady, jak 
oživit opuštěné areály jako 
jsou továrny, skladiště, nebo, 
v případě Metelkova, objekt 
bývalých vojenských kasáren. 
Z ulic a opuštěných budov či 
celých areálů se tak stávají ba-
revné galerie, kam může každý 
bezplatně zavítat.

Many independent artistic com-
munity centers are also closely 
tied to street art – for example, 
those in Snösätra in southern 
Stockholm, the Christiania dis-
trict in Copenhagen, and the 
Metelkova district in the Slove-
nian city Ljubljana. These are 
all examples of bringing new life 
to an abandoned place that was 
previously a factory, a warehouse 
or, in the case of Metelkova, 
a military barracks. Thus, streets, 
abandoned buildings and even 
larger areas are changed into 
colorful galleries that anyone can 
visit for free.   
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04 Aspekt zákonné 
a morální 

legality
The legal and 

moral aspects

Stejně tak, jako se masově šíří 
fenomén graffiti celým světem, 
postupně přicházejí ke slovu 
nové a přísnější zákony tvrdě 
postihující jakoukoli aktivitu 
v této oblasti. Součástí jsou 
veřejné kampaně nabádající 
k udávání přistižených akté-
rů či k rozdávání malířských 
barev zdarma k opakované-
mu přetírání posprejovaných 
ploch. 

Důvtipnou reakcí na první 
přísný antigraffiti zákon vznik-
nuvší v New Yorku je výměna 
sprejů za samolepící jmenovky 
nadepsané „Hello, my name 
is“, do kterých pak „writeři“ 
vepisovali své tagy. Tyto nálep-
ky se pak rozšířily do celého 
světa a byly tak jasným signá-
lem street artu o odklonu od 
graffiti, které je postaveno na 
úroveň trestného činu. 

Just as the graffiti phenomenon 
spreads all over the world on 
a mass scale, new and ever stricter 
laws are being introduced in order 
to harshly punish any activity in 
this area. Activities connected 
with this include public cam-
paigns urging people to report 
graffiti artists whom they caught 
in the act, and handing out free 
paint for the purpose of painting 
over sprayed surfaces.  

In reaction to the first strict anti-graf-
fiti laws that were introduced in New 
York, some artists exchanged their 
spray paints for stickers saying “Hello, 
my name is”, into which the “writers” 
wrote their tags. These stickers then 
spread all over the world and acted 
as a clear signal of street art moving 
away from graffiti, which was now on 
the level of a crime. 
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Zároveň s touto reakcí vzni-
kají první legální plochy, 
kde je možné se realizovat 
bez nebezpečí trestního po-
stihu. Takový postup sice 
bývá kritizován ortodoxnější 
částí komunity, jelikož tvůr-
ci přicházejí o autentický 
adrenalinový zážitek, nic-
méně zde vzniká určitý kon-
senzus většinové společnosti 
a pouličních výtvarníků. 

Dochází zde k dohodě mezi 
„writery“ a městskými část-
mi, které poskytnou vhodné 
plochy s tím, že tvorba je na 
nich určitým způsobem regu-
lována, co se kvality provedení 
a obsahu týče. Tento ústupek 
může být lepším řešením nežli 
velké investice do odstraňová-
ní nelegálních kreseb v ulicích. 

Situace pokročila do té po-
doby, že města sama pořádají 
sympozia světových poulič-
ních umělců, čímž se dále 
výrazně zvyšuje atraktivita 
dané lokality z pohledu 
kultury a turismu. Vzhledem 
ke svobodomyslnému až 
anarchistickému charakteru 
této činnosti se ale legálním 
plochám nikdy nepodařilo 
zcela vymýtit z ulic nechtěné 
nelegální graffiti.

At the same time as this reaction, 
the first legal surfaces for graffiti 
appeared, on which the artists could 
express themselves without worrying 
about being arrested or prosecuted. 
Though this practice is often criti-
cized by the more orthodox part of 
the graffiti community, as the artists 
then miss out on the authentic 
adrenaline rush experience of making 
illegal graffiti, the legal surfaces pro-
vide a space for the creation of a cer-
tain consensus between the majority 
society and the street artists.  

In the case of the legal surfaces, 
there is an agreement between the 
“writers” and the districts that offer 
the appropriate surfaces with the 
condition that the creations on them 
are regulated in terms of the quality 
of their execution and their content. 
This concession, however, might be 
a better solution than investing large 
amounts of money into removing 
illegal drawings from streets.  

The situation advanced to such 
a level that cities themselves are 
now organizing symposiums of 
world-renowned street artists, 
which significantly increases the 
attractiveness of the given loca-
tion in terms of culture and tour-
ism. However, due to the free-spir-
ited and anarchistic character of 
graffiti and street art, the legal 
surfaces were never able to com-
pletely remove unwanted illegal 
graffiti from the streets. 
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Hranice mezi uměním a van-
dalstvím je velmi tenká a dá se 
říci, že o ní rozhodují tři věci: 
umístění, obsah a umělecká 
úroveň. Nevzhledný neumělý 
podpis či vulgární nápis na fa-
sádě nového rodinného domu 
jen málokdo bude považovat 
za umělecké dílo hodné obdi-
vu. Oproti tomu propracovaný 
barevný portrét na původně 
šedé boční stěně sídlištního 
panelového domu může reálně 
tento veřejný prostor obohatit. 

Přestože je obtížné přes-
ně definovat v jakém rámci 
a rozsahu by měl být veřejný 
prostor poskytnut k umělecké 
tvorbě, je zcela jistě nutné se 
touto otázkou zabývat. V této 
formě tvůrčí činnosti je totiž 
uschována autentická a ne-
závislá aktivita bez tržního 
diktátu, která může neotřelým 
způsobem nastavovat zrcadlo 
současné společnosti. Při tvor-
bě street artu pak v naprosté 
většině nedochází k destruk-
tivnímu vandalismu, ale k mo-
difikaci, změně, úpravě. Tedy 
nedochází ke zničení něčeho 
původního, ale k přidání no-
vého prvku ke starému nebo 
místo něj.

The borderline between art and 
vandalism is very thin, and one 
could say that three aspects de-
cide about where it will be placed: 
placement, content and the artistic 
level. Hardly anyone would con-
sider an unsightly, unartificial sig-
nature or an obscene sign on the 
facade of a new family home to be 
an artwork worthy of admiration. 
In contrast, a meticulously worked 
out color portrait on an originally 
gray side wall of a panel building in 
a housing estate could truly enrich 
this public space.  

Although it is difficult to define 
exactly in what framework and 
to what extent the public space 
should be offered for the creation 
of art, it is certainly necessary to 
take an interest in this question. 
This form of artistic activity hides 
an authentic and independent 
activity that is not subject to mar-
ket dictates and that can serve 
as a mirror for modern society 
in a unique way. In most cases of 
street art creation, what occurs is 
not a destructive vandalism, but 
rather a modification, change or 
adjustment. In other words, it is 
not a case of destroying something 
original, but of adding a new ele-
ment to an older one, or replacing 
an older element with a new one. 
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Tím, že značná část pouliční-
ho výtvarného umění vzniká 
neoficiálně a nelegálně, existuje 
stále výrazná aktivita ze strany 
oficiálních institucí snažící se 
tuto činnost potlačit a potírat 
její projevy. Tím vzniká kolo-
běh, kdy zároveň s neustálým 
objevováním nových počinů ty 
staré nenávratně zanikají. Na 
místech, která jsou této činnos-
ti vystavena, je při opakovaných 
návštěvách možné vždy spatřit 
nějaký nový výtvor, ale zároveň 
zjistit, že jiný už zmizel. 

Pomíjivost a investice času i pe-
něz do přítomného okamžiku 
s nejistou budoucností jsou 
nedílnou součástí tohoto feno-
ménu a lze jim přisoudit až mý-
tický rozměr. Na základě toho 
je zásadní komunikační plat-
formou graffiti i street art sub-
kultury internet, kde fotografie 
pouličních realizací mají takřka 
neomezenou životnost. To je 
jeden z důvodů, proč se street 
art v době internetu stal glo-
bálním fenoménem a nikoli jen 
lokální aktivitou bez návaznosti 
na celosvětovou komunitu. V di-
gitálním prostoru ovšem chybí 
kontext přirozeného prostředí 
ulice a moment překvapení, kdy 
divák-kolemjdoucí náhodně 
dílo objeví, aniž by jej záměrně 
hledal na webových stránkách či 
na výstavě.

Because of the fact that a large part 
of street art is created unofficially 
and illegally, there are still signifi-
cant efforts on the part of official 
institutions to suppress this activi-
ty and combat its expressions. This 
leads to a cycle in which new works 
and activities are constantly being 
discovered while older ones irre-
trievably disappear. If one repeat-
edly visits a place that is subjected 
to this activity, one can always see 
some new creation while at the 
same time finding that another one 
disappeared. 

Transience and investing time 
and money into a given current 
moment with an uncertain future 
are an inseparable part of this phe-
nomenon, and even a mythical di-
mension can be attributed to them. 
On the basis of this, an essential 
communication platform for the 
graffiti and street art subcultures 
is the internet, where photographs 
of street creations have an almost 
unlimited lifetime. This is one of 
the reasons for why in the internet 
age, street art became a global phe-
nomenon instead of a merely local 
activity without connections to 
a worldwide community. However, 
what the digital space is missing 
is the natural environment of the 
street and the moment of surprise 
when a spectator (i.e. a passer-by) 
discovers the artwork by chance 
without having intentionally 
looked for it on a website or in an 
art exhibit.  
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Životnost děl je v případě 
legální tvorby omezena 
teprve odolností barev, 
povětrnostními podmínka-
mi, dalším přemalováním, 
popř. stavebními úpravami 
(zbouráním) pomalovaného 
objektu. Nelegální výtvory 
pak zanikají výrazně rychleji 
v závislosti na tom, kdy do-
jde k vyčištění plochy nebo 
jejímu přetření do původní 
podoby.

In the case of legal graffiti/
street art creation, their 
service life can be limited 
by the color resistance, 
wind conditions, whether 
the work will be painted 
over and possibly construc-
tion-related changes to (or 
demolition of) the painted 
object. Illegal works usu-
ally disappear much more 
quickly, but it depends on 
when the surface is cleaned 
or when the graffiti is paint-
ed over so that the surface 
would regain its original 
appearance. 
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05Etika, 
autenticita 

a komerce Ethics, 
authenticity and 

commercialization

Reklamní vizuální smog zasahuje 
veřejný prostor každého z nás bez 
ohledu na naší vůli. Existuje názor, 
že díky tomuto faktu jsme také 
oprávněni tento prostor využívat. 
Významná subkulturní autorita 
Banksy k tomu doslova uvedl: 
„Billboardy jsou jako kameny, kte-
ré vám milionáři házejí na hlavu. 
Nikdy jste se jich nedožadovali, ale 
vetřely se do vašeho života a vzbu-
zují ve vás pocit nedostatečnosti. 
Je načase sesbírat to kamení a na-
házet jim ho zpátky.“

The commercial visual smog has 
an effect on the public space of all 
of us regardless of our will. There 
exists the opinion that because of 
this fact, we are entitled to use this 
space too. The significant subcul-
ture authority Banksy literally said 
this about it: “Billboards are like 
having millionaires throw rocks 
at your head. You never asked to 
see them, they invade your life and 
make you feel inadequate. Time 
has come to pick up the rocks and 
throw them back.”  

Tvůrci pouličního umění tak 
narušují reklamní monopol 
korporací a berou si zpět část 
veřejného vizuálního prostoru. 
Město lze vnímat jako přirozenou 
mozaiku – koláž vývěsních štítů, 
dopravních značek a reklamních 
nápisů, do kterých je nasnadě 
přidat svůj vlastní díl.

Někteří tvrdí, že street art a gra-
ffiti nemůže být vnímáno jako 
skutečné umění, protože to má 
na rozdíl od těchto směrů vždy 
nějaký systém, a pokud bychom 
umístili pouliční výtvor do gale-
rie, je to jako bychom zavřeli zvíře 
do klece. Přesto se postupem 
času z původně undergroundové 
pouliční scény vydělují mnozí 
umělci, jejichž jména jsou dnes 
samozřejmostí v každé učebnici 
výtvarného umění. Za příklad 
stojí Jean Michel Basquiat nebo 
Keith Harring.

Umísťování streetartových děl do 
galerií vždy přináší značnou míru 
kontroverze. Přestože mnohá 
z nich dosahují vysoké kvalita-
tivní úrovně a existuje snaha od-
borné veřejnosti je uchopit a za-
členit do proudu oficiální tvorby, 
opravdickým domovem street 
artu je stále a jen ulice. Ta je totiž 
sama přímou inspirací a nedílnou 
součástí každého díla. Poskytuje 
mu ucelený kontext a významový 
smysl. 

Thus, street art creators disrupt 
the commercial monopoly of cor-
porations and take back a part of 
the public visual space. A city can 
be perceived as a natural mosaic – 
a collage of signboards, road signs 
and commercial signs into which 
anyone can add their own part. 

Some argue that street art and 
graffiti cannot be perceived as real 
art because unlike these streams, 
real art always has some kind of 
system, and if we placed a street 
creation in a gallery, it would be 
like putting an animal in a cage. 
Nevertheless, over time, the orig-
inally underground street scene 
yielded many artists whose names 
are naturally included in any art 
textbook of today. Two examples 
of such artists are Jean Michel 
Basquiat and Keith Harring.  

Placing works of street art into 
galleries always brings with it 
a significant measure of contro-
versy. Although many of them 
reach a high level of quality, and 
the professional public try to 
grasp such works and incorporate 
them into the official art stream, 
the true home of street art is still 
only the street, as the street itself 
is a direct source of inspiration for 
and an inseparable part of every 
work of street art. The street gives 
the work a comprehensive context 
and a meaning. 
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Díky tvarově zajímavé a čle-
nité ploše ulice, jejímu 
různorodému publiku a inter-
aktivitě všech okolních vlivů 
žijí díla vlastním životem. Ten-
to aspekt street art neméně 
významně definuje. Dá se tedy 
tvrdit, že street art uzavřený 
mezi stěny galerie přestává být 
street artem a stává se již řado-
vým galerijním objektem. Na 
základě toho mnohé festivaly 
a sympozia pouličního umění 
probíhají v exteriérech měst, 
kde je stále zachována ales-
poň nějaká autenticita tohoto 
svébytného žánru. Zároveň 
jsou ale klasické galerie cesta, 
jak ukázat i konzervativním 
divákům street art jako plno-
hodnotný způsob uměleckého 
vyjádření a prezentovat ho tak 
širší veřejnosti. 

Potenciál street artu oslovit 
především mladou populaci si 
velmi dobře uvědomují mar-
ketingoví pracovníci mnoha 
firem, i přesto, že street art stojí 
na nekomerčních základech. 
Proto se můžeme setkat s lo-
gem hudebního festivalu nebo 
značkové obuvi nastříkaným 
přes šablonu ve stylu street 
artu třeba na pilíři dálničního 
mostu nebo v podchodu pro 
pěší. Stejně tak můžeme nalézt 
reklamní nálepky obchodů na 
lampách veřejného osvětlení 
a podobných netradičních 
místech. Toto počínání se dá 
definovat jako zneužití jinak 

Due to the interesting shapes 
and divided surface of the street, 
the artworks’ varied audience 
and the interactions of all the 
surrounding influences, works of 
street art live their own lives. This 
aspect also significantly defines 
street art. One could thus argue 
that a work of street art locked 
within the walls of a gallery stops 
being street art and becomes just 
a regular art object in a gallery. 
Based on this, many street art 
festivals and symposiums are 
held in outdoor open spaces of 
cities, where at least some of the 
authenticity of this distinctive 
genre is preserved. However, at 
the same time, classic art galleries 
still provide a way to show even 
more conservative audiences that 
street art is a fully legitimate form 
of artistic expression and thus 
present it to a wider public.  

The people who work in the 
marketing departments of many 
firms realize that street art has 
the potential to address especial-
ly younger population segments, 
and this is so even despite the 
fact that street art stands on an 
uncommercial foundation. That is 
why we can find the logo of a mu-
sic festival or name brand shoes 
spray painted via a template in 
the style of street art on the pillar 
of a highway bridge or the wall 
of a pedestrian underpass. In the 
same way, we can find commercial 
stickers of stores on street lamps 
or in other similarly untraditional 
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nekomerčního street artu, je-
hož primární snahou je vytvořit 
uměleckou vizuální hodnotu, 
nikoli však finanční profit. 

Vzhledem k tomu, že streetar-
tová tvorba ve veřejném pro-
storu nepřináší jejím autorům 
žádný zisk, dotují tuto činnost 
často z jiných zdrojů, mnoho 
tvůrců využívá své nadání i pro 
komerční účely. Stávají se tak 
zcela nebo částečně profesio-
nálními designery a grafiky. 

V některých případech i pů-
vodně undergroundové ne-
komerční výtvory nabývají 
s popularitou jejich tvůrců ob-
rovských hodnot a dochází pak 
k jejich záměrnému ničení jak 
rozhořčenou komunitou, tak 
samotnými autory. Asi nejzná-
mější je případ Banksyho obra-
zu, který se těsně po vydražení 
v londýnské aukční síni auto-
maticky skartoval nastraženým 
automatickým systémem na 
malé kousky. V roce 2021 byl 
vydražen za 18,5 milionu liber. 
Jiný umělec jménem Adam 
Neate po mnoha letech ilegální 
tvorby začal produkovat tzv. 
free art, kdy v ulicích nechával 
své nejznámější malby opřené 
o zeď či viset na hřebících, vše 
určené k volnému odběru. Tím 
chtěl zabránit tomu, aby z jeho 
tvorby vznikl obchodní artikl.

places. Such activities, however, can 
be defined as an abuse of the other-
wise uncommercial street art, whose 
main efforts are directed towards 
creating an artistic visual value, and 
not towards making a financial profit.   

Since creating street art in the public 
space does not bring the authors any 
financial gains, and they often finance 
this activity from other sources, many 
of the authors make use of their tal-
ent for commercial purposes as well. 
Thus, they either partially or com-
pletely transition to a career in design 
or graphic design.

In some cases, even originally uncom-
mercial underground creations gain 
an enormous financial value as their 
creator’s popularity increases, and 
this leads to the works being dam-
aged – either by indignant members 
of the graffiti community or by the 
artists themselves. Probably the best 
known of these cases is that of Bank-
sy’s painting which, shortly after being 
auctioned off at a London auction 
hall, was shredded into small pieces by 
a previously arranged automatic sys-
tem. In 2021, the highest bid for it was 
18.5 million pounds. Another artist 
named Adam Neate, after many years 
of creating art illegally, started to pro-
duce so-called “free art”, which was 
the practice of him leaving his most 
famous paintings on the street, either 
leaning against a wall or hanging from 
a nail, for free collection. Through this, 
he wanted to keep his creations from 
becoming business products. 
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Jakýkoli kulturní směr je 
obtížné udržet ve stejných 
kolejích s původními myšlen-
kami poté, co projde masovou 
popularizací. To sice může 
částečně naplnit původně 

Once a cultural stream under-
goes mass popularization, it is 
difficult to keep it “on the same 
track” with its original ideas 
intact. While the mass popular-
ization can partially fulfil the 

idylickou touhu části komuni-
ty o rozšíření nosné myšlenky, 
zároveň ale dojde k jejímu 
rozmělnění a zploštění, kdy 
se z daného fenoménu stane 
pouhá móda.

community’s idyllic desire for 
the spreading of graffiti or street 
art’s main idea, at the same time, 
the idea is diluted and flattened 
when the given phenomenon be-
comes a mere fashion. 
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06
Pro pochopení myšlenko-
vého kontextu navázaného 
na street art dobře poslouží 
příběh již zmíněného umělce 
pocházejícího z britského 
Bristolu. Banksy prošel dráhu 
od striktně undergroundového 
umělce, jehož díla postupně 
přerostla až do nejvyšších pa-
ter komerční scény. Skutečná 
Banksyho identita není veřej-
nosti známa, ale jeho pseudo-
nym přesto dosáhl věhlasnosti 
světového formátu. 

Jeho tvorba se vyznačuje 
jednoduchým provedením 
využívající především několi-
kavrstvé šablony v kombinaci 
s dalšími technikami, jako je 
malba štětcem nebo sprejem. 
Časté je také zakomponování 

A good example for understanding 
the thought context connected to 
street art is the story of the already 
mentioned artist Banksy, who 
hails from the British city Bristol. 
Banksy gradually went from be-
ing a strictly underground artist 
to being an artist whose works 
reached the highest levels of the 
commercial art scene. Banksy’s real 
identity is not known to the public, 
but his pseudonym gained a world-
class reputation. 

His works are characterized by sim-
ple designs that make use of tem-
plates with several layers in com-
bination with other techniques 
such as painting with a brush or 
spray painting. Another frequent 
feature of his art is using a real 
object such as a satellite receiver 

banksy
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již existujících reálných objektů, 
např. satelitní přijímač nebo 
mřížka ventilace na stěně. Jeho 
díla často mají vtip a obsahují 
významné společenské či poli-
tické poselství. Některá z nich 
jsou zároveň „guerillovými“ akty. 
V roce 2005 umístil kus skalní 
kresby s vyobrazením člověka 
a nákupního vozíku do jedné 
z vitrín Britského národního 
muzea. Objekt byl bez povšim-
nutí vystavován tři dni. Další 
obrazy propašoval do několika 
galerií v New Yorku, a dokonce 
i pařížského Louvru. Jeho cílem 
se stala i královna Velké Britá-
nie, kterou zobrazoval se šim-
panzím obličejem nebo v jiných 
zesměšňujících pózách. 

Banksy se stal natolik známým 
a uznávaným, že mnoho světo-
vých společností (MTV, Puma, 
Nike) s ním usilovalo o komerční 
spolupráci. Seznam těch, jimž 
spolupráci odmítnul, je údaj-
ně delší než seznam všech děl, 
které za svou kariéru realizo-
val. Banksy tak stále odolává 
finančnímu zhodnocení svého 
jména. Nebrání se ale spolupráci 
s neziskovými organizacemi jako 
např. Greenpeace.

or a ventilation grille in a wall as 
a part of the work. His works often 
contain humor and significant so-
cial or political messages. Some of 
his works are also “guerrilla” acts. 
For example, in 2005, he placed 
a fake caveman rock drawing de-
picting a person with a shopping 
cart into one of the showcases 
of the British National Museum. 
This object was displayed there for 
three days without being noticed. 
He also smuggled his paintings 
into several galleries in New York 
and even into the Louvre in Paris. 
A frequent target of his satire was 
the Queen of Great Britain, whom 
he, for example, depicted as hav-
ing the face of a chimp or in other 
mocking poses.     

Banksy eventually became so fa-
mous and recognized that many 
international companies (e.g. 
MTV, Puma, Nike) made an effort 
to set up a commercial coopera-
tion with him. However, the list of 
companies whose offers he reject-
ed is allegedly longer than the list 
of all the artworks he completed 
throughout his entire career. In 
this way, Banksy continues to re-
sist attempts to place a monetary 
value on his name. However, he 
has no problems working with 
nonprofit organizations such as, 
for example, Greenpeace.



76 77

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

07umění, nebo 
vandalismus?

art or vandalism?

V dnešním globalizovaném svě-
tě, kdy všechno má svá pravidla 
a definice, můžeme velmi ocenit, 
pokud se součástí našeho kaž-
dodenního života stane něco 
autentického a živelného. Navíc, 
pokud je to schopno přinést 
svěží neotřelou radost ze života 
a hravost, stejně tak jako odváž-
nou a otevřenou kritiku. Street 
art bude patrně vždy současně 
obdivován i odsuzován. Ať chce-
me či ne, sami mu nastavujeme 
zrcadlo už jen tím, že každý 
z nás hraje v socializaci veřejné-
ho prostoru svou úlohu.

In today’s globalized world, where 
everything has its rules and defi-
nitions, we can highly appreciate 
it when something authentic and 
spontaneous becomes a part of 
our everyday life. We can appreci-
ate it even more when it is able to 
bring us a fresh novel enjoyment 
of life as well as bold and open 
criticism. Presumably, street art 
will always be both admired and 
denounced. Whether we want to 
or not, all of us place a mirror be-
fore it just by playing our role in 
the putting together of the public 
space. 
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