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TEXTOVÁ ČÁST (PÍSEMNÁ OBHAJOBA) !
Úvod 
V rámci své bakalářské práce jsem zpracovala časopis na téma pouličního umění  
v Praze tvz. busking. Tiskovina nese název stejnojmenného festivalu Praha žije hudbou,  
pro který je určená. Realizace projektu spočívala v kompletním zpracování tiskoviny—od 
editorské činnosti až po finální grafickou podobu. Zvolila jsem si toto téma proto, že se 
hudbou sama aktivně zabývám, a proto jsem se rozhodla naši buskerskou scénu poznat. !
Co je to busking? 
Busking je označení pro jakékoli umělecké vystoupení na ulici. Týká se tedy  
nejen hudebníků, ale i divadelníků, akrobatů, tanečníků, žonglérů a dalších artistů.  
V ČR je busking považován za žebráctví, jde ale o zcela plnohodnotnou performance,  
jejíž cílem je město zpříjemnit a kulturně obohatit. Typ takového vystoupení je oživením 
městského prostředí a dnes se tento fenomén stal nedílnou součástí tohoto prostředí.  !
Busking může být i velmi kvalitním uměním a důkazem toho je, že z „ulice“ vzešlo velké 
množství světoznámých umělců. Jejich první příležitostí projevit svůj talent a získat za  
něj náležité ohodnocení byla právě ulice. Ta je místem, kde je performerům umožněn 
bezprostřední kontakt s divákem a umělec se tak stává produkčně nezávislým. Typ takového 
vystoupení je zásahem do sdíleného veřejného prostoru. V poslední době se stalo pouliční 
umění tématem a zároveň také problémem pro město Praha, jehož zastupitelé se jej snaží 
řešit skrze vydávání nesmyslných vyhlášek, které regulují projevy buskingu. Pouliční scénu 
se podařilo reakcí se uskutečnilo několik projektů a diskusí se záměrem podpořit kvalitní 
pouliční scénu hudebníků. !
Průběh projektu 
Nejprve jsem se soustředila především na sběr dat, vytváření dotazníků, dokumentování 
veřejných diskusí, realizování několika osobních rozhovorů a mapování hudebních projektů. 
Rozhovory probíhaly jak s lidmi, kteří jsou s tímto tématem úzce spjati—známé osobnostmi  
a hudebníci. Ty jsem zdokumentovala také fotograficky. V průběhu zpracování se koncepce 
knihy vyjívíjela, což reagovalo na nová témata a postupně se formulovala získáním nových 
informací. !
Velké množství dat jsem sama editorsky zpracovala. Stala jsem se tedy grafickým 
designerem a editorem v jedné osobě. !
Výstup 
Řešení grafického zpracování jsem koncipovala do netradičního časopisu, který je rozdělen 
na dvě části: textovou a obrazovou. Oba formáty vychází z B rozměrů: 176 x 250 mm a 305 
x 216 mm. V úvodu textové části se nacházejí nejzajímavější hlášky z rozhovorů s rýznými 
osobnostmi, které jsou mířeny na otázku: „Co je to busking?“. Struktura obsahu je tvořena 
tak, aby texty tematicky navazovaly. Druhá část obsahuje rozhovory s buskery. Grafickou 
dominantou jsou titulky psané fontem Smalt od Filipa Krause a Filipa Blažka, které vytvořili 
na míru pro smaltové cedule s názvy pražských ulic. Princip používání písma vychází z jeho 
čtyř šířkových proporcí (1000, 700, 400 a 100) a jeho základní velikosti pro sazbu na cedule 
(90 a 47 mm). Obrazová část, která předěluje texty, je samostatná pro zachování čistého 
dojmu ze snímků ulice a nebyla vizuálně rušena. Fotografie jsou řazeny tak, aby vznikala 
interakce mezi performery a samotným publikem. Pro sjednocení a vytvoření kvalitní 



fotoreportážě z pouličních vystoupení jsem si ke spolupráci přizvala výborného  
a zkušeného fotografa Milana Bureše. Důležitou vlastností festivalu je netradičně 
uspořádaný harmonogram muzikantů, který je rozdělen podle hodin a míst, ve kterých  
se hrát smí a nesmí, ve snaze zachovat tento režim i nadále mimo fungování akce.  
Ve spodní části tiskoviny jsem proto umístila časovou osu a jednotlivá místa rozdělila  
po stranách, ke kterým jsou přiřazeny značky ukazující zákaz a povolení hraní. 


