
Vznik a vývoj graffiti

Graffiti podle někoho dodává městu živý, kolorizovaný nádech. Jiní jej považují za rušivé, nebo

dokonce  zbytečné.  Někteří  pozorovatelé  jej  kategoricky  odsoudí,  jelikož  za  výtvorem  vidí

poškozování cizího majetku. Nepátrají  po příčinách ani motivech vzniku daného díla.  Skutečný

význam graffiti tak zůstává většinou skrytý, což zapříčiňuje démoničnost této subkultury. Kde se

graffiti vzalo? Je jeho význam stejný, jako kdysi? A skutečně obohacuje naši kulturu?

Zachovalé jeskynní malby jsou důkazem toho, že nápad malovat na stěny vznikl už v dávném

pravěku. Divoké malby na stěnách se zachovaly ale i v Pompejích, a například v Egyptě anonymní

škrábání  do  omítek  povětšinou  sloužilo  jako  reklama na nedaleký  nevěstinec.  Právě  technika

sgrafito – proškrábávání do různých vrstev zdiva – zavdala názvu tohoto svérázného stylu.

Dnešní  podoba graffiti,  nazývaného  street  graffiti,  se  ale  zrodila  na americkém kontinentě  v

novodobé historii USA. První zdokumentované projevy graffiti-artu se objevily již ve 30. letech 20.

století,  a  to  ve  vybraných  černošských  čtvrtích  New Yorku.  Zde  se  začaly  vyskytovat  značky

mladistvých, kteří takto odlišovaly teritoria svých gangů a ghett.

O rozmachu graffiti panuje legenda, jejímž aktérem je přistěhovalec z Řecka, známý pod jménem

Deméterius.  Ten měl  v  New Yorku na konci  60.  let  pracovat  jako poštovní  doručovatel,  a  při

toulkách  městem měl  zaregistrovat  graffiti  nápis  „JULIO 204“.  V reakci  na  tento  nápis  se  na

nesčetných plochách po městě začal podepisovat svou přezdívkou TAKI a číslem 183 (183. byla

ulice v New Yorku, kde Deméterius bydlel). TAKI 183 sice nebyl první writer, ale jeho nadměrné

pouliční tvořivosti si všiml i New York Times, který s ním v roce 1971 udělal rozhovor. Nastalá

popularita graffiti se začala šířit po celém New Yorku, a následně i po celém světě.

Graffiti se stalo jakousi kulturou protestu. Městským folklórem ulice. Rozmach tohoto pouličního

umění  zapřičinila  i  tehdejší  sociální  a  ekonomická  krize.  Významem  graffiti  bylo  především

poukázat na problémy chudinských čtvrtí, jako byly Bronx, Harlem nebo Brooklyn. Autory těchto

graffiti  byli  povětšinou chudí přistěhovalci a nebílé obyvatelstvo. Ne náhodou se graffiti  vyvíjelo

souběžně s hudebním žánrem, tehdy tak typickým pro černošské obyvatelstvo, hip-hopem.

Fenomén  graffiti  si  začali  osvojovat  nejen  obyvatelé  černošských  ghett,  ale  i  absolventi

uměleckých disciplín. V roce 1973 stvořil první graffiti na vagónu metra sprejer s přezdívkou FLINT

707. Graffiti na soupravách newyorského metra ale začaly být v hojné míře likvidovány.  Z graffiti

se postupně stal sociální a politický problém 21. století, širokou veřejností bylo a dosud je běžně

spojováno s vandalismem, a zaváděny jsou proti němu čím dál přísnější tresty.



Západní  Evropa  se  o  fenoménu  neworského  graffiti  dozvěděla  až  z  dokumentu  Style  Wars,

natočeném  v  roce  1983,  čímž  došlo  k  nastartování  vlny  popularity  graffiti  i  na  evropském

kontinentu.  V  roce  1987  byla  vydána  publikace  Spraycan  Art,  která  již  prezentuje  díla  jak  z

Ameriky, tak z Evropy. Češi se ale k tomuto pouličnímu umění dobrali až po pádu komunistického

režimu, byť jisté náznaky předrevolučního potenciálu graffiti k vidění byly (Lennonova zeď, či Servít

je vůl).  Po roce 1989 se tedy začalo graffiti vyskytovat i na našem území, byť tehdy ještě nebylo

spojováno s hip-hopem. Jako rok nástupu graffiti v Čechách je označován až rok 1993, a mezi

tehdejší umělce patřili  Maniac v Ostravě, Timothy v Jaroměři, či Mascee v Praze. Do širokého

povědomí se graffiti v Čechách dostalo díky časopisu Poplife, který se věnoval graffiti ve zvláštní

rubrice. 

I  v  Česku vznikly  postupem času organizace,  které v  rámci  prevence vandalismu sprejerům

poskytují speciální plochy určené k výtvarnému vyjádření, aniž by docházelo k poškození cizího

majetku. Organizovány jsou i různé přehlídky a soutěže. K nejznámějším českým tvůrců graffiti

patří  Splesh (známý též jako Point  či  Cakes),  či  Wladimir  518,  který založil  sprejerskou školu

Ladronka.

Graffiti  již je nedílnou součástí velkých i malých měst České republiky, kde přeměňují  vzhled

mostů, budov či podchodů. Ani stále represivnější opatření nedokáže této subkultuře zabránit v

dalším šíření. Vznikají sice i méně destruktivní formy graffiti z plastu, polypropylenu či provázků,

práce se sprejem ale nadále zůstává nejužívanější technikou. 

A jaký  je  význam graffiti  dnes?  Častou  odpovědí  sprejerů  samotných  je,  že  si  „berou  zpět

městský prostor“. Ze sociologického pohledu nehraje roli ani tak revolta proti faktickému útlaku,

ale  spíše  podvědomý  protest  a  potřeba  se  socializovat  v  prostředí  města,  které  je  výrazně

anonymní, sterilní, a systematizované. Mladí totiž nad pravidly ve škole, státě či společnosti nemají

žádnou kontrolu a jsou pouze jejich předmětem. Naproti tomu subkultura graffiti  jim poskytuje

možnost tvořit si vlastní pravidla, a mít tak přiměřený vliv na dění kolem sebe.


