
Past Present Future / Graffiti a street art festival 

 

6. 6. – 26. 6. 2014 Trafo galerie a Radlická - kulturní sportovna  
 

Fenomén graffiti se dostal do České republiky před 25 lety po pádu Berlínské zdi spolu s naší 

svobodou. K tomuto výročí se v rámci festivalu Past Present Future představí graffiti 

legendy, které začaly s graffiti před rokem 1989 a které jsou stále aktivní. Umělce 

představíme prostřednictvím výstav, muralů po městě a premiérou dokumentu Style Wars 2. 

V rámci doprovodného programu bude možné se  graffiti workshopů, diskuzí, Fashion Fever 

bazaru  oblečení a alternativní procházkou Prahou za doprovodu streetartového umělce. 

T-Kid (USA), Mick La Rock (NL), RosyOne (CH), Jake (NL), Političtí sprejeři (DE), 

ZebOne (CZ) a další. 

Kurátorka: Sany 

6. 6. 2014  Vernisáž výstavy Past Present Future, T-Kid (*1961, New York) 
Trafo Galerie, Kurta Konráda 1, Praha 9 

  

19:30 - 20:30 Festival odstartuje přednáškou o vzniku graffiti v New Yorku a jeho 

proměnách za posledních 40 let. Přednášku povede legendární writer T-Kid patřící k prvním 

graffiti writerům na světě.  

  

21:00 - 04:00  Představení unikátní výstavy Past Present Future mapující tvorbu T-Kida 

od 70. let až po současnost. Návštěvníkům se naskytne možnost nahlédnout do zlaté éry 

newyorského graffiti. V rámci vernisáže se v galerii uskuteční i T-Kidova autogramiáda. 

Stage v Trafo galerii nabídne klasickou Hip Hop selekci pod taktovkou DJ Rimeho a Robota. 

  

20:30 - 04:00 Během večera představíme v průchodu Trafačky výstavu Shadows of 

Black pražského writera ZebOne. Každé plátno bude reprezentovat konkrétní písmeno, které 

bylo vybráno náhodně. Důraz  je kladen na jednoduchost, přímku a kolmici. 

  

21:00 - 04:00 Na hlavní stagi v hale se představí hostující DJ Conrad Kaden a Sneaker z 

labelu Uncanny Valley (DE). Dále DJ Layup a R. Kosmos z labelu Endless Illusion. 

Elektro/House/Disco. 

  

22:30 - 23:45 Graffiti sketch battle o hodnotné ceny.  

  

Pro návštěvníky bude připravené posezení, bary a stánek s občerstvením.Vstup 30 Kč 

 

7. 6. 2014  Malování muralu na Trafačce a v ulici Husická 55, komentovaná 

prohlídka výstavy Past Present Future a graffiti workshop 
Trafo Galerie, Kurta Konráda 1, Praha 9 a Husická 55, Praha 3 

  

12:00 - 20:00 Malování muralu starého New Yorku  na hlavní stěnu Trafačky (T-Kid, 

Mickey, Jake, Yudoe, Phoe, Ding). 

  

Pro návštěvníky bude připravené posezení a hudba. 

  

12:00 – 20:00  Malování muralu v ulici Husitská 55 writerkou RosyOne. 



 

15:00 – 17:30  Graffiti workshop na Trafačce s legendární writerkou z Amsterdamu 

Mick La Rock. Workshopu se může účastnit každý, je však nutné si  předem rezervovat 

místo (gp.docu@gmail.com), počet míst je omezený. Workshop je zdarma. 

  

17:30 -18:30  Komentovaná prohlídka výstavy Past Present Future s T-kidem. 

 

8. 6. 2014  Malování muralu na kulturní sportovnu Radlická  
Za Ženskými domovy 125/5, Praha 5 

 

12:00 - 20:00  Mick La Rock a Jake vytvoří novou podobu venkovní fasády kulturní 

sportovny Radlická. Ta ještě před rokem byla plná narkomanů a odpadků, ale dnes je 

Radlická  prostor, který nabízí variabilní využití bývalého drážního skladu. Současně s  

novým muralem proběhne na Radlické také velký bazar oblečení. Po celý den bude hrát DJ 

Rime. Mural na Radlické bude pravděpodobně dokončen během úterý 10. 6. 

  

12:00 - 20:00  Dokončení muralu v ulici Husitská 55 writerkou RosyOne. 

  

12:00 - 20:00  Dokončení muralu na hlavní stěně Trafačky. 

  

13:00 -  15:30    Graffiti a street art tour. Objevte pražské graffiti, street art a nejzajímavější 

alternativní prostory.  Sraz na Palackého náměstí ve 13:00. Hledejte průvodce s černým 

deštníkem s nápisem Prague Alternative Tour. Procházka je zdarma. 

 

13. 6. 2014  Vernisáž výstavy Die Mauer, diskuze s  politickými sprejery 

z 80. let, premiéra dokumentu Style Wars 2 
Galerie Puppenklinik, Trafačka, Kurta Konráda 1, Praha 9 

 

14:00 - 15:30 Workshop pro děti s německou street artovou umělkyní Alletshy. S dětmi 

vytvoří street artové šablony, které následně nasprejují na zahradní zeď Trafačky. 

 

17:00 - 04:00 Představení výstavy Die Mauer v galerii Puppenklinik. Výstava obsahuje 16 

fotografií Berlínské zdi s politickým graffiti, které vznikly v západním Berlíně před rokem 

1989. 

 

18:30 - 19:15  Debata s Petrem Hájkem o prodeji street artu na trhu s uměním. 

  

19:15 - 19:30 Performace s názvem Real-Time-Interaction. Graffiti umělci naučí negraffiti 

umělce z Neussu graffiti přes Skype. Malwina Steinhoff, Pia Karaus, Kay Kaul, Melanie 

Richter. 

  

19:30 - 20:30 Diskuse s politickými sprejery z Německa, kteří v 80. letech aktivně malovali 

na západní straně Berlínské zdi. 

  

21:00 - 22:10 Premiéra dokumentu Style Wars 2 navazující na  kultovní graffiti dokument 

Style Wars, který natočil Henry Chalfant před 30 lety v New Yorku. Po premiéře debata 

s autory Amosem a Velim. 

  

Djs: Dj Nox, Ich Bin a R. Kosmos. 

 

mailto:gp.docu@gmail.com


Vybraní umělci 

 

T-Kid 

 

Jen málo umělců může vyprávět životní příběh, jako T-Kid. The Nasty Terrible T-Kid patří k 

prvním graffiti writerům na světě a inspiruje graffiti writery po vice než tři desítky let. Vyrostl 

v newyorském Bronxu, tedy v místě, kde se graffiti zrodilo a které v 70. a 80. letech ovládaly 

gangy. V roce 1974 začal psát jméno King 13 a jeho alterego bylo úplně všude. Tím si však 

vysloužil pozornost lokálního gangu The Bronx Enchanters a dostal na výběr – buď se stane 

členem, nebo bude dostávat pravidelně nakládačku. Odpověď byla jasná. Později k malování 

ulice přidal vlaky metra a stal se z něj díky jeho stylu a množství pieců skutečný graffiti král. 

T-Kidovo působení v podsvětí se nakonec uzavřelo přestřelkou, při níž byl vážně zraněn. 

Během následujícího dlouhého pobytu v nemocnici se nikdo z gangu nepřišel zeptat, jak se 

mu vede a King 13 touto zkušeností došel k jednoznačnému závěru: gang navždy opustit a 

věnovat se pouze graffiti. A právě tehdy se zrodila finální podoba jeho jména, které se navždy 

zapsalo do historie graffiti – T-Kid. 

 

www.en.wikipedia.org/wiki/T_Kid 

 

Mick La Rock 

 

Je nejdéle aktivní graffiti writerka v Evropě. Malovat začala v polovině 80. let, kdy se 

fenomén graffiti přenesl z Ameriky do západní Evropy přes Anglii a Holandsko. Mickey se 

věnuje kromě graffiti, designu, práci s mládeží i tetování. 

 

www.micklarock.com  

 

Političtí sprejeři z Německa 

 

Skupina 5 němců z východního Německa, která za minulého režimu psala nápisy proti 

tehdejšímu režimu a uskutečnila spousty umělecky angažovaných performancí. V polovině 

80. let se jim podařilo utéct do západního Berlína. Jejich pravděpodobně neúspěšnější akce 

s názvem Zara – protest v úrovni očí, proběhla v roce 1986. Přes Berlínskou zeď namalovali 

v sádrových maskách 6 km dlouhou bílou čáru. Za tuto akci byli všichni zatčeni a na několik 

měsíců odsouzeni. Skupina chtěla poukázat na fakt, že západní část Berlínské zdi začala být 

spíše výstavní galerii pop-artových umělců ze západu a barevné obrazy spolu s  turisty mazali 

hrůzný význam zdi, která na několik desetiletí rozdělila rodiny a zemi na dva státy.  

 

www.spiegel.de/einestages/aktion-weisser-strich-an-der-berliner-mauer-a-947266.html  

 

 

 

 

http://www.en.wikipedia.org/wiki/T_Kid
http://www.micklarock.com/
http://www.spiegel.de/einestages/aktion-weisser-strich-an-der-berliner-mauer-a-947266.html


 
 

 

 

T-Kid (King 13), Ghost Yard, 1977 

 

 

 
 

Boole, T-Kid, Raz, 1981 

 

 



 
 

Cey, Futura, T-Kid, 1983 



 
 

Mick La Rock, 1995 

 

 
 

Blade a Mick La Rock, 2011 



 
 

Mick La Rock a Zedz, 2013 

 

 
 

Političtí sprejeři z Německa, Berlín, 1986 



 

 
 

Političtí sprejeří z Německa, Berlín, 1986 

 

 
Političtí sprejeří z Německa, Berlín, 1987 

 

více informací na www.pastpresentfuture.cz  

pozvánka na výstavu: https://www.youtube.com/watch?v=bOQUPS0xjro  

https://www.facebook.com/events/760237787330235/?fref=ts  

http://www.pastpresentfuture.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=bOQUPS0xjro
https://www.facebook.com/events/760237787330235/?fref=ts

