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Abstrakt:

Teorie umění ve veřejném prostoru mezi jinými tématy zkoumá také politická témata,
jak  ukazuje  například  tvorba  světoznámého  Banksyho.  V  tuzemském  prostředí  najdeme
rovněž varianty tvůrce, který je činný ve veřejném prostoru, zakládá si na své anonymitě, je
pro  něj  charakteristický  výtvarný  projev  a  získal  si  takové  renomé,  že  jsou  jeho  díla
vystavována v kamenných galeriích – mimo původní městský kontext. Jedním z těchto tvůrců
je brněnský streetartista vystupující pod uměleckým jménem TIMO. 

Jeho  tvorbu  lze  rozdělit  do  tří  základních  kategorií:  poetizace  městské  vizuální
každodennosti  (zatímco  Wolker  popíše  poštovní  schránku  v  básni,  TIMO  popíše  básní
poštovní schránku), apelativní komunikace s náhodným divákem (Neboj! Všechno bude!) a
satirická politicko-sociální reflexe (modifikovaná loga, např. albertina, teskno). 

Politická rovina je v TIMOvých dílech reprezentována typickým místním způsobem
“města, které je vždycky druhé”, což vytváří svébytný estetický projev rezignující na velká
témata  a  ideje,  ozvláštňující  každodennost  velkoměstské  vizuality  a  spoluutvářející  její
identitu. 

Z  teoretického  hlediska  je  tak  osobnost  tohoto  tvůrce  zajímavým  příspěvkem  do
diskuse nejen o roli politiky v umění, umění v politice a veřejném prostoru, ale také o vztahu
umělce a kurátora, který vybírá místo a čas pro prezentaci díla. V případě brněnské vizuální
identity netvoří TIMO ojedinělý jev: do aktuální podoby brněnské subverze každodennosti
patří  i  skupina  žen  pletoucích  jednoduchá  sdělení  pro  sochu  tatíčka  Masaryka  s  názvem
Užaslé.  

Ve svém příspěvku tedy chceme na příkladu konkrétního tvůrce poukázat na propojení
umělecké reflexe politických témat s estetikou každodennosti.
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