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POVZETEK
Vizualna kultura ulice in oblikovanje grafita pri pouku likovne vzgoje
V diplomskem delu želim predstaviti grafite in ulično umetnost (v nadaljevanju street art) kot
del umetnosti in grafitarje ne zgolj v luči agresivnih mladostnikov, ki bi s svojo objestnostjo kršili
ustaljene norme, temveč želim poudariti, da so grafiti lahko tudi del umetnosti oziroma nek
začetek ustvarjanja bodočih likovnih ustvarjalcev. V teoretičnem delu naloge predstavljam
zgodovino nastanka prvih poslikav na stene, grafite in street art, zvrsti grafitov. V empiričnem
delu pa analizo izvedbe učne ure z oblikovanjem grafita pri pouku likovne vzgoje.
Pri pouku likovne vzgoje učitelji pogosto izpuščajo vsebine, povezane z vizualnimi
komunikacijami. Te vsebine je mogoče vključevati v dejavnosti predvsem starejših učencev na
različnih likovnih področjih. Za večjo motivacijo učencev se lahko ob spoznavanju posebnosti
vizualnih komunikacij izvede likovna naloga, ki izpostavlja problem vizualne kulture z
oblikovanjem grafita ob uporabi različnih materialov. Poleg večje motivacije učencev lahko
učitelj dosega tudi večjo ustvarjalnost in pozitiven odnos do izdelave grafita ter njegove
umetniške vrednosti. Izpostavljeni cilji so naslednji: raziskati zvrsti, posebnosti grafita in street
arta, njun razvoj in umetniško vrednost; raziskati možnosti vključevanja oblikovanja grafita v
izvedbo likovnih nalog na področju risanja in slikanja; raziskati vpliv izvedbe likovne naloge z
oblikovanjem grafita na učenčev odnos do teh stvaritev.
KLJUČNE BESEDE:
grafit, street art, poslikave, vizualne komunikacije, vizualna kultura ulice, motivacija,
ustvarjalnost, umetniška vrednost
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SUMMARY
Visual culture of the street and the creation of graffiti at fine art studies

The goal of my dissertation is to present graffiti and street art as form of art. The thesis wants
to present graffiti artists not as aggressive adolescents, who violate established norms, but to
emphasize that graffiti can be a form of art or maybe the starting point of artistic career. The
dissertation discusses the history of the first wall paintings, the development of graffiti and street
art, the production of graffiti at fine art studies and different techniques like sprays, stencils,
stickers and mural painting on larger surfaces.
At lessons of art education the contents related to visual communication have often been
neglected. However, such contents can be included in the class projects from various artistic
fields. To increase motivation students can learn about the specific elements of visual art
communications performing a task that highlights the problem of the visual culture of the street
using a variety of materials. In addition to increasing student motivation, the teacher can enhance
students’ creativity and positive attitude towards the production of graffiti and its artistic value.
Goals that I set out in this thesis are: to explore genres, especially graffiti and street art, their
development and artistic value; explore the integration of graffiti production in the field of
drawing and painting, exploring the impact of visual performance tasks by creating graffiti based
on student relationship towards these creations. During my teacher practice, I made an interview
with my students, in order to verify the success of my teaching performance.

KEYWORDS:
graffiti, street art, paintings, visual communication, visual culture of the street, motivation,
creativity, artistic value
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UVOD
Ulica je svojevrsten razstavni prostor. Ulic in podhodov, skritih notranjih dvorišč, »skate
parkov« in pozabljenih zidov v mestih nihče ne pozna bolje od uličnih ustvarjalcev. Zapuščene
četrti in hiše, vlaki, nadvozi avtocest jim predstavljajo vabljiv poligon za ustvarjanje. Pod
pojmom »ulična umetnost« razumemo stvaritve, ki nastajajo in živijo zunaj galerij, muzejev in
razstavišč. Nastajajo spontano, skrivaj, brez podpore države. »Ulična umetnost« obsega obsežno
likovno področje grafitov, nalepk in plakatov kot tudi ulično gledališče, ples in podobne športne
aktivnosti (rolkanje, rolanje …) ter druge dogodke. Dandanes so si nekateri priznani ulični
umetniki (z imeni oz. vzdevki: Basquiat, Banksy, Swoon, Taki, Keith Haring ...) z ulično
umetnostjo celo utrli pot v galerije. Posnemanje ulične in gverilske umetnosti pa s pridom
izkorišča tudi oglaševalski svet. Ulične umetnine - od najmanjših, na primer komaj nekaj
kvadratnih centimetrov velikih sličic ali nalepk, do več metrov visokih slikarij - najdemo po
vsem svetu (Stepančič, 2004).
Grafiti in street art v Sloveniji ter drugod po svetu niso le umetniški, estetski in subkulturni
fenomen, temveč široko razširjeno popularno kulturno ustvarjanje, vizualno komuniciranje in
politično delovanje, ki je priljubljeno prav zaradi svoje ljudskosti. Ne potrebujejo galerijskega
prostora, saj se predstavljajo kot samostojna kultura, ki govori svoj jezik in se drži lastnih pravil.
Veliko pozornosti grafitiranju dandanes namenjajo mladi, saj jih ta medij izražanja in sporočanja
najbolj privlači. Gre za to, da grafitiranje zadosti njihovim potrebam po samopotrjevanju in
likovnem izražanju. Grafit je ena izmed mnogih oblik samoizražanja, ki nam omogoča obliko
komunikacije. Ustvarjalci preko grafitov javnosti posredujejo podatke, modrost, upanje, sanje ...
Na področju subkulture se grafit uporablja kot odraz popularne kulture (glasba, moda, rolkanje,
rolanje ...) mladih in tudi kot kritika družbe. Prav zaradi privlačnosti grafitov mladim, lahko
vključimo to vsebino v likovne dejavnosti pri pouku. Grafit lahko postane za otroke in
mladostnike prava atrakcija, saj tako njihove ideje, misli in komentarji zaslužijo pozornost
javnosti. Privlači pa jih tudi »prepovedan« vidik pisanja po stenah. Tako jih aktivno vključimo v
proces spoznavanja ulične umetnosti in grafitov, hkrati začnejo razumevati filozofijo v ozadju
grafitov, izvor grafitov, številne medije (ne le pršenje barv) ter pravne in socialne posledice
nastanka grafitov. Pri tem razvijamo učenčev odnos do teh stvaritev, njihov občutek za estetsko
vrednost, inovativnost, samoizražanje. Obenem učenci ob njim privlačni likovni nalogi rešujejo
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različne likovne probleme, ki jih likovni pedagog lahko vključi v nalogo, hkrati pa jim
predstavimo vlogo umetniške kreativnosti v civilizacijskem razvoju človeštva.
Sam pojav grafitiranja sicer ni nek nov moderen pojav, saj njegove korenine segajo vse do
pradavnine in jamskega človeka, ko človek po mnenju določenih teoretikov izraža svoja občutja,
mišljenje in videnje sveta na stene votline, vendar pa grafiti postanejo subkulturni medij šele z
umetniško vsebino in družbenim poudarkom. Pri vsem tem je vedno prisotno vprašanje, ali gre
pri grafitu za vandalizem ali za umetniško izražanje. Potrditev umetniškega aspekta grafitov
lahko najdemo v nizu razstav s temo grafita v znanih svetovnih galerijah (Stepančič, 2004).
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1 TEORETIČNI DEL
1.1 POJEM VIZUALNA KULTURA

Vizualna kultura je veja kulturologije, ki se ukvarja s kulturnimi aspekti (modernih) podob.
Izhaja iz poznega 20. stoletja in obstaja predvsem na anglo-ameriškem območju. Pogosto
obravnava predvsem film in televizijo, čeprav zajema tudi video-igre, stripe, grafite, reklamne
oglase in druge medije. Pomembni avtorji te akademske smeri so William Thomas Mitchell,
Stuart Hall in Slavoj Žižek. Vizualna kultura se povezuje v študije vizualne sociologije in
vizualnih študij. Kot težišče se ponuja študentom umetnostne zgodovine, angleščine, likovne
teorije, sociologije, filozofije, semiotike, vizualnih komunikacij, filmske znanosti in znanosti o
medijih. Kontroverzna je debata o razlikah oziroma potrebnih razmejitvah med vizualno kulturo
in umetnostno zgodovino. Posebej zanimivi za vizualno kulturo so novi mediji in postmoderna
umetnost (od začetkov fotografije naprej). Nekateri avtorji, predvsem pa Elkins, poudarjajo tudi
pomembnost

raziskovanja

naravoslovnih

podob

(Vizualna

kultura,

http://sl.wikipedia.org/wiki/Vizualna, dostop: sept. 2012).
POJEM ULIČNA UMETNOST – STREET ART

1.2

»Street art je kot novodoben naslednik grafitiranja, kot nekakšna postgrafitarska kreativnost (v
angleščini ga imenujejo tudi »urban art« ali »post-graffiti«). Od svojega najzgodnejšega
vzbrstenja je posvojil dediščino grafitov, a jo je tudi močno modificiral in prenesel na novo
raven. Street art je v bistvu tehnični termin in se razlikuje od drugih elementov urbane kulture in
»umetnosti ulice«, kot so ulično gledališče in festivali, zidne poslikave, razni performerji in
glasbeniki, ne nazadnje tudi grafitarstvo. Torej ni vsak »art on the streets« tudi že street art«
(Bulc, Abram, 2008, 12).
Gastman (2007) v svojem delu Street world opisuje nove principe pestrosti, ki se razprostirajo
onkraj »klasičnih« grafitarskih tehnik in materialov. Street art najdemo v: modi, tatujih, glasbi,
obutvi, logotipih, skate parkih, na stenah mestnih stavb, na pločnikih, ograjah, na prometni
infrastrukturi, na postajališčih in spomenikih, na hrbtnih straneh prometnih znakov in semaforjev,
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žlebovih, na kablih in drugih napeljavah, na zunanji in notranji strani javnih prevoznih sredstev,
na omaricah za električno napeljavo... in še kje.
Velikonja (2008) pravi, da ni vse zlato, kar se sveti in tudi ni vse grafit in street art, kar
najdemo po mestnih zidovih. Pravi tudi, da če jemljemo grafit in street art kot golo estetsko
formo, potem je to tako rekoč vse, kar je napisanega, narisanega, narejenega v javnem prostoru.
Poleg ilegalnih grafitov so to tudi murali, oglasi za podjetja in institucije, vzorci na velikih
stavbnih površinah, organizirane, dovoljene in sponzorirane grafitarske akcije in ne nazadnje celo
prometni znaki. Razlaga, da grafiti in street art niso le stvar estetike, ampak tudi njene družbene
in institucionalne umeščenosti. Ob tem pa se ukvarja s problemom ustreznih kriterijev in meril,
kaj vse lahko uvrščamo pod pojem grafit in street art. Naj bo to estetska oblika, ilegalnost,
politična akcija, samopromocija ali ideologija. Velikonja je proti nekritičnemu uvrščanju
organizirane ulične produkcije med grafitarstvo in street art. Grafitarstvo in street art opredeli kot
nekonvencionalno, ilegalno, družbeno angažirano javno ustvarjalskost z estetsko vrednostjo in
nehegemonskim položajem.

Slika 1 in 2: primera street arta

»S tehničnega vidika se street artisti od grafitarjev razlikujejo po tem, da se prvi bolj kot s
spreji ukvarjajo s papirji, tiskarskimi napravami, nožki in drugimi pripomočki. Tako izpod
njihovih rok nastajajo šablone, ki se jih pospreja ali pokreda na steno, nalepke, ki so tiskane ali
izdelane doma ali v tiskarnah, izrezki, plakati, paste – ups, skulpture, itd.« (Fajt in Velikonja,
2006, 23).
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1.3

POJEM GRAFIT
Grafit je risba, napis ali slika na javni površini (največkrat na zidu), narejen s kredo, ogljem ali

sprejem. Grafit je tipičen za subkulturo velikih mest in pogosto vsebuje politična sporočila oz.
uporniški odnos do socialnih norm. Grafit se v umetnosti obravnava kot oblika lastnega
likovnega izražanja. Izraz izhaja iz italijanske besede graffiti, tj. množinska oblika besede
graffito, ki označuje »strganje (zidu)«. Beseda se je v tej obliki razširila v večino svetovnih
jezikov. Grafit je slengovski izraz, glede izvora pojma grafiti so si znanstveniki precej neenotni.
V slovenskem etimološkem slovarju najdemo pod pojmom grafit definicijo »napis na steni«.
Izvor besede je iz grščine »grapheion«, ki pomeni pisalo/gr.: graphein – pisati, včrtati, risati.
Enako velja tudi za latinsko različico graphium, najdemo pa tudi graffiare, ki pomeni praskati. V
sodobni italijanščini najdemo pojem grafito, ki pomeni napis ali risbo, vrezano v skalo. Sgraffito
pa je način slikanja na steno, pri katerem s praskanjem in rezljanjem ene ali več plasti
raznobarvnega ometa nastajajo podobe (svetlo prekrivno plast deloma izpraskamo s temne
osnove). Lahko pa nanesemo tudi več barvnih plasti ometa in ga malo odstranjujemo (režemo,
praskamo) do želenega tona. Danes z grafiti mislimo zlasti na ročno izdelane napise in podobe na
javnih površinah, pri ustvarjanju katerih si posameznik/ca pomaga s flomastrom ali z razpršilnim
sprejem. Sicer pa je grafit tudi mehka ogljikova rudnina kovinskega sijaja, ki se jo največkrat
uporablja za svinčnike (Grafit-umetnost, http://sl.wikipedia.org/wiki/Grafit(umetnost), dostop:
sept.2012).
Zaradi same težavnosti definiranja pojma grafit, ki zajema več različnih stvari in tako spada
med tiste termine, ki se jih lahko definira na različne načine, nimamo neke splošno sprejete,
celovite definicije o grafitu. Že Johannes Stahl leta 1989 (Lalić, 1991) poudari, da gre za pojem,
ki se »ga že od nekdaj poskuša neuspešno opredeliti, saj se pod to besedo razume preveč različnih
stvari.« In zelo podobno je tudi pri definiranju, kaj grafit kot fenomen risanja in pisanja na stene
sploh je.

1.3.1 Razvoj grafitov in stenskih poslikav
Že milijone let preden je razvit pisan jezik, ljudje uporabljajo okolico kot platno za izražanje.
Naši predniki beležijo uspešno lovljenje živali ali preproste dogodke vsakodnevnega življenja na
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stenah votlin. Grafiti so tekom nastajanja novih generacij predvsem glasilo malega človeka.
Odsevajo socialnost družbe in pišejo zgodovino. Stenska umetnost se razvije pozneje kot
prenosna umetnost. Prvi zametki nastajanja vizualne komunikacije datirajo v kameno dobo in so
morda najstarejša ohranjena oblika zapisane človeške komunikacije. Abstraktni vzorci
(kompleksna uporaba simbolov) so po ocenah strokovnjakov stari 60.000 let. Ustvarijo jih afriški
lovci - nabiralci na lupine praznih nojevih jajc, ki jih uporabljajo kot nekakšne čutare za vodo.
»Prazgodovinske jamske slikarije so enako lepe, kot skrivnostne. Nihče ne more zanesljivo
vedeti, kakšen je bil njihov namen, vendar pomenijo nadvse zanimivo sled iz najzgodnejših dni
človekovega obstoja in omogočajo vpogled v čas prvega prebujanja umetnosti« (Brar, Earey,
2012, 38).
Rdeče pike, živalske figure in šablonski odtisi rok na stenah 11 španskih jam tudi uradno
postanejo najstarejše evropske umetnine, saj jih raziskovalci uspejo natančno datirati. Ena izmed
še komaj razvidnih rdečih pik se po poročanju BBC-ja izkaže za najstarejšo slikarijo med vsemi,
saj je starejša od 40 tisoč let. V Kantabriji v El Castillu najdejo šablonske odtise rok, ki jih
naslikajo s pihanjem barve v roko. Eden izmed njih je star 37.300 let, zelo blizu pa je rdeči disk,
narejen s podobno tehniko, ki je star več kot 40.800 let, razloži Alistair Pike z bristolske
univerze, glavni avtor znanstvenega dela, objavljenega v reviji Science. Tako rdeča pika ali disk
prejšnjo najstarejšo datirano umetnino »prehiti« za štiri tisočletja, obenem pa gre verjetno tudi za
najstarejšo uradno datirano jamsko slikarijo na svetu. Znanstveniki se sprašujejo, kdo bi lahko bil
prvi »dokazani« umetnik - homo sapiens ali neandertalec. Če je avtor umetnine neandertalec, bi
to dodalo nov sloj zgodovinskemu razumevanju njihove razvitosti in kultiviranosti
(http://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija, dostop: sept. 2012).
Približno 30.000 let pr. n. št. v jami Chauvet (v pokrajini Ardeche) nastane stenska poslikava starejša od poslikav Altamire in Lascauxa, ki segata v leto 20.000 let pr. n. št., v čas mlajše
kamene dobe. Najstarejše še ohranjene risbe se navezujejo predvsem na lov, živali, magijske
prakse in druge podobne motive iz takratnega vsakdanjega življenja. Prizori konj, divje govedi,
zeber, jelenov, mamutov, nosorogov, medvedov in celo rib so na apnenčaste stene jam naslikani
tako nazorno in tako realistično, da jih nekateri razglasijo celo za ponaredke. Živali so slikane iz
profila, zelo realistično in nekatere v tridimenzionalni obliki (relief). Poudarijo obrisno linijo
živali. Naslikane so brez talne črte. Skalne slike niso omejene le na Evropo, najdemo jih tudi v
Avstraliji, Afriki in Srednji Ameriki, kjer sta upodobljena tudi nosorog in zebra. Najbolj pogosto
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upodobljene živali so hkrati tudi največje, kot bi hoteli s tem poudariti njihovo telesno moč.
Kadar so na upodobitvah ljudje, so prikazani shematično, ženske so upodobljene redko. Veliko je
abstraktnih znamenj, ki pa jih je teže razložiti. Za slikanje uporabljajo krajevna kovinska barvila
(mineralne izvlečke): rudo so zdrobili na kraju samem in jo zmešali z vezivom (vodo, smolo,
beljakom, živalsko maščobo, krvjo). Barve, ki jih pridobijo, so: rjava, rdeča, rumena in črna.
Odtenki modre in zelene so le redko na voljo. Rišejo tudi z živalsko krvjo, ogljem ali pa praskajo
ter rezbarijo v steno. Čopiče si naredijo z grizljanjem palic. Da so jamski ljudje pravi
strokovnjaki v tistem času, nam pove tudi dejstvo, koliko časa se njihove stvaritve ohranijo na
stenah zidov (Ardeche, http://sl.wikipedia.org/wiki/Vallon-Pont-d'Arc, dostop: sept. 2012).

Slika 3: Konji, jama Chauvet,
30.000 let pr. n. št.

Slika 6: Neandertalska umetnost

Slika 4: Bizon, jama Altamira,
13.000 let pr. n. št.

Slika 5:Konji in bizon, jama Lascaux,
Francija, 17.000 let pr. n. št.

Slika 7: Roke in rdeče pike, jama El Castillo, SZ Španija
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Slika 8: Roke, Cueva de las Manos (Jama rok), Patagonija, J Argentina,
šablona, med 13.000 in 9.500 let pr. n. št.

V Val Camonici (dolina v osrednjih italijanskih Alpah) se nahaja na deset tisoče različnih
podob, simbolov in risb, ki jih v jami ustvari ljudstvo Camunni pred 15.000 leti. Gre za okoli
140.000 vklesanin in poslikav. Najdeni grafemi se delijo v grobem po tematiki v pet velikih
skupin, največ je antropomorfnih – človekolikih, zatem simbolov in ideogramov, po številu
odkritih nato sledijo zoomorfni – podobe živali (ogromno jelenov), strukturni (hiše, vozovi) ter
različno orodje in orožje (Val Camonica, http://en.wikipedia.org/wiki/Val_Camonica, dostop:
sept. 2012).

Sliki 9 in 10: Antični vesoljci - Val Camonica, ok. 10.000 pr. n. št.

Petroglifi ali skalne gravure so simboli (piktogramske in ideogramske slike), ki jih ljudje
uporabljajo 10.000 let nazaj za sporazumevanje in opisovanje sveta. So med prvimi poskusi
zapisovanja človekovih misli. Ustvarjene so s praskanjem v skalo, tolčenjem, rezanjem.
Piktogram je poenostavljena slika, ki predstavlja neki predmet ali pojem. Iz piktogramov se
razvijejo egipčanski hieroglifi, klinopis in kitajska pisava. Ideogram je grafični simbol, ki se
uporablja za zapis določene ideje. Človek od antičnih časov do danes uporablja iste arhetipe za
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razlago svojega življenja od začetka do konca. Zanimivo je, da so isti ali podobni simboli najdeni
na različnih koncih sveta (Brar, Earey, 2012).

Slike od 11 do 14: Petroglifi iz različnih koncev sveta, 8.000 let pr. n. št.

»Na bregu Evfrata na severu Sirije so odkrili zidne poslikave, ki datirajo v čas pred okoli
11.000 leti. Po oceni člana francoske arheološke odprave Erica Coqueugniota so geometrijske
poslikave v črni, beli in rdeči barvi najstarejše zidne slikarije, kar so jih doslej odkrili na
Bližnjem vzhodu« (www.zurnal24.si, 2007, dostop: sept. 2012).

Slika 15: Geometrijske poslikave, S. Sirija (breg Evfrata), 9.000 let pr. n. št.

Avstralska likovna umetnost je verjetno stara več kot 40.000 let, sledovi barvila pri Cape
Yorku v Queenslandu pa izvirajo iz ok. 25.000 pr. n. št. Prvotne poslikave so različne podobe,
naslikane na evkaliptovo lubje v barvah, ki jih pridobivajo iz prsti. Najpogosteje te poslikave
predstavljajo mitološke zgodbe, močne občutke, mavrične kače, ali pa čudovite cvetlične ali
živalske motive iz slikarjevega »sanjskega« časa. (t.j. časa med spanjem). Navadno so
upodobljene vitke antropomorfne figure ali rentgenske slike živali (Brar, Earey, 2012).
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Slika 16: Diproton (štirimetrski vombat), poslikava stene, najdena
na območju severne Avstralije, ok. 8.000 let pr. n. št.

Izpred antičnega časa najdemo slikarije tudi v Egiptu, kjer so pripadniki ozkega kroga elite s
hieroglifi risali razne figure, ljudi, živali in predmete, ki so jih takrat obkrožali v vsakdanjem
življenju. Ker pa v krog takratne elite spada predvsem duhovništvo in višji sloj, njihove slikarije
ne omenjajo ničesar o občutkih navadnega človeka, o suženjstvu in takratni gradnji piramid.
Egipčani imajo na voljo že bogatejši spekter barv od jamskega človeka. Trgujejo namreč z
drugimi civilizacijami in pridobivajo nove minerale – azurit in malahit. Nekatere minerale
segrejejo in pridobijo nove pigmente – modro barvo. Pigmente pridobivajo tudi iz sokov rastlin.
Za vezivo uporabljajo mleko, čebelji vosek ali jajčni rumenjak. (Brar, Earey, 2012)

Slika 17: Detajl iz Nebamonove grobnice v Tebah,
Lov v močvirjih, Egipt, cca. 1.450 pr. n. št., Britanski muzej, London

Na Kreti se v času od ok. 3000 do - ok. 1100 pr. n. št pojavi minojska kultura. Središče
minojske umetnosti so palače na otoku, okrašene z izjemnimi stenskimi poslikavami (prav tam).
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Slika 18: Preskakovanje bika, ok. 1500 pr. n. št., freska, Narodni arheološki muzej, Atene

Znano je, da so Rimljani izdelovali panelne slike na različnih lesenih podlagah, ki pa so
izginile skoraj brez sledu. Toda v hišah, ki so se po izbruhu Vezuva leta 79 n. št. ohranile v
Pompejih in Herkulaneumu, lahko dobimo jasnejšo predstavo o rimskih stenskih poslikavah.
Izdelovali so jih s tradicionalno tehniko freske z nanašanjem barv na vlažen omet. Tehnike
nanosa barv so bile tako enkratne, da so omogočile obstoj fresk za več tisočletij. Končano fresko
prekrijejo s čebeljim voskom. Še do današnjih dni ni razkritih vseh skrivnosti tehnik nanosa in
vztrajnosti pri delu (Brar, Earey, 2012).

Slika 19: Vrtno slikarstvo, Livijina vila, ok. 20 pr. n. št., freska,
Rimski narodni muzej

Slika 20: Ženska (detajl) v vili Misterijev
60 pr. n. št., Porta Ercolano, Italija

Nekaj najzgodnejših primerov krščanske umetnosti, med poznim drugim in v začetku tretjega
stoletja, je mogoče najti v katakombah, kjer so kristjani med preganjanjem prirejali skrivna
molitvena srečanja. Podobe v katakombah so zelo osnovne, pogosto samo simboli: riba, golob,
sidro, križ, Kristusov monogram, jagnje in imena pokojnikov. (prav tam)
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Slika 21: Mladeniči v ognjeni peči, pozno 3. st.,
freska, Prisciline katakombe, Rim, Italija

V bizantinski kulturi freske nastajajo v letih 500-1300 v predelih današnje Rusije, Ukrajine in
na Balkanu (Brar, Earey, 2012).

Slika 22: Anastazij (spust v vice), podoba, izdelana za samostan Chora,
13161321, freska, Muzej Kariye, Carigrad

Burmanski templji slovijo po stenskih poslikavah in freskah. Širni Anandov tempelj je prekrit
z notranjimi poslikavami, namenjenimi podanikom vcepiti teravadski budizem. Tempelj je stalno
v uporabi in poznejši kralji dodajajo vedno nove poslikave (prav tam).

Slika 23: Plesalke, Anandov tempelj, freska, 11. stol, Bagan, Burma
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Maji postanejo vplivni okoli 530 n. št. Živijo na polotokih Jukatan in Peten v južni Mehiki in
Gvatemali. Gradijo visoke tempeljske piramide, obdane z apnenčastim štukom in okrašene s kipi
in reliefi. Maji so zapustili umetelne stenske poslikave živih barv, z izdelanimi detajli in visoko
mero individualne ustvarjalnosti pri upodabljanju figur (Brar, Earey, 2012).

Slika 24: Bojna odprava, ok. 776 n. št., Bonampak, Chiapas, Mehika

Florentinski slikar in arhitekt Giotto di Bondone bizantinsko umetnostno tradicijo zamenja z
večjim naturalizmom. Ponovno odkrije prikaz trodimenzionalnosti in uporablja umetniška
sredstva, ki so pozabljena vse od antike. Njegova dela pripovedujejo zgodbe z vsem človeškim
patosom in dramo. Cenijo ga že njegovi sodobniki, njegov vpliv pa Simone Martini in drugi
ponesejo po vsej Evropi (prav tam).

Sliki 25 in 26: Angel (detajl), Giotto di Bondone, 1305–06,
Kapela Scrovegni, Padova, Italija

Objokavanje mrtvega Kristusa,
freska, kapela Scrovegni, Padova, Italija

Način slikanja srednjeveškega slikarja Simoneja Martinija je dekorativna uporaba barv in
vzorcev. Prizadeva si za anatomsko pravilno oblikovanje teles, za bolj realistično umestitev v
okolje in upodabljanje figur s prepričljivejšo psihologizacijo (prav tam).
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Slika 27: Sveti Martin deli svoj plašč z beračem, Simone Martini,
1326, freska, cerkev sv. Frančiška, Assisi, Italija

Masaccio uporabi matematične zakone perspektive, da na ploskvi ustvari iluzijo prostora.
Svojim figuram da močno telo, individualni izraz in ekspresivne obraze. Skupaj z
Brunelleschijem in Donatellom je največji inovator v italijanski umetnosti v 15. stol (TrencFrelih, 2000).

Slika 28: Davčni novčič, Masaccio, ok. 1425–1428, freska, kapela Brancacci, Firence, Italija

Leonardo da Vinci velja za glavnega ustvarjalca veličastnega sloga visoke renesanse.
Zanimivost: glavni vzrok za propadanje večine freske Zadnja večerja je podlaga, ki je sestavljena
iz klejne in kredne osnove. Klej kot organska snov je v podlagi v povezavi z vlažnim zidom
obsojen na propad, saj se začne razkrajati (Rizzati, 1990).
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Slika 29: Zadnja večerja, Leonardo da Vinci, ok. 1495–1498, eksperimentalna tehnika na ometu, Milano, Italija

Michelangelo Buonarroti tako v slikarstvu in kiparstvu pokaže neprekosljivo mojstrstvo v
upodabljanju gole človeške postave in tudi močno poudarjeno duhovnost. Njegova najbolj znana
dela v slikarstvu so poslikava stropa Sikstinske kapele in freska Poslednja sodba na oltarni steni
te kapele (Bartz, König, 1998).

Slika 30: Stvarjenje Adama, Michelangelo Buonarroti, 1511, freska, strop Sikstinske kapele, Vatikan

Medtem ko Leonardo in Michelangelo veljata za velika inovatorja visoke renesanse, je Rafael,
ki vlada v tem obdobju – veliki povezovalec. Gradi na idejah drugih in jih združuje v vrhunsko
elegantno celoto. Glavnina njegovega dela ima versko vsebino. Poleg slik za Vatikan leta 1512 za
Agostina Chigija v vili Farnesini naslika Galatejino zmagoslavlje in stensko poslikavo s preroki
in sibilami v kapeli Chigijev v cerkvi sv. Marije miru (Jones, Penny, 1983).
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Slika 31: Atenska šola, Rafael, ok. 1509–1511, freska, Stanza della Segnatura, Vatikan

Barok je poimenovanje živahnega sloga, ki prevladuje v likovni umetnosti in arhitekturi v 17.
stoletju. Baročni slog je izumetničen, preobremenjen, celo popačen. Znan je po iluzionističnih
stropnih poslikavah. Osnovni beli barvi (apneni belež) dodajajo železov oksid, da dobijo rumene,
rdeče in rjave tone. Tudi črna in zelena pridobivata na uporabi, saj posnemata nove vrste kamna
(Dolinar, 1985).
Pietro da Cortona se uvršča takoj za Berninijem kot najbolj vsestranski genij italijanske
baročne umetnosti. Svoje freske pogosto povezuje z bogatim štukaturnim okrasjem, s čimer
doseže izjemno razkošen učinek (Lipoglavšek, 1996).

Slika 32: Alegorija Božje previdnosti in moči Barberinijev,
Pietro da Cortona, 1633–1639, freska, Rim, Italija

Giovanni Battista Tiepolo je slikar neba, oblakov, angelov in sestavljenih skupin ljudi. Je
najboljši italijanski umetnik obdobja rokokoja in zadnji veliki freskant v deželi. Skoraj nikoli ne
slika prave narave, ampak se raje koncentrira na mitologijo. Upodablja velikanske iluzionistične
prizore z neverjetnim zanosom in domišljijo (Trenc-Frelih, 2000).
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Slika 33: Apolon pelje Frideriku I. Barbarosi nevesto Beatrico Burgundsko (detajl),
Giovanni Battista Tiepolo, 1751, stropna freska, Wurzburg, Nemčija

Seveda stensko slikarstvo ne ugasne z zadnjim pomembnim baročnim iluzionistom Tiepolom.
Omenim naj še Francisco José de Goya y Lucientes in njegove znamenite poslikave iz »hiše
gluhca«. Danes so snete s stene in imajo svoje mesto v muzeju Prada v Madridu. Goyo lahko
uvrščamo tako v obdobje romantičnega slikarstva, kot tudi okličemo za začetnika modernega
slikanja (Francisco de Goya, http://sl.wikipedia.org/wiki/Francisco de Goya y Lucientes, dostop:
nov. 2013).

Slika 34: Slike v hiši gluhca (»Quinta del Sordo«), Slika 35: Stara ženska in star moški jesta juho, Goya, 1819
Goya, 1819

Obdobje secesije na prelomu stoletja pa uvaja v stensko slikarstvo dekorativni – krasilni
pristop. Secesija (latinsko secessio – odstop) je v zgodovini umetnosti gibanje mladih slikarjev in
arhitektov, ki so se v zadnjih letih 19. stoletja odcepili od tradicionalnih umetniških slogov
(Secesija, http://sl.wikipedia.org/wiki/Secesija_(obdobje), dostop: nov. 2013).
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Slika 36: Geometrični vzorec v notranjosti Zadružne
gospodarske banke, arh. Vurnik, konec 19. stol.

Slika 37: Zadružna gospodarska banka, bogato dekorirana
fasada, arhitekt Vurnik, konec 19. Stol

V pregledu slovenske umetnosti 20. stoletja ne moremo obiti dveh bratov, ki ju povezujemo
zlasti z ekspresionizmom. France in Tone Kralj sta umetnika, ki sta v prvih letih dvajsetih let
sinonim

ekspresionizma

na

Slovenskem.

(France

in

Tone

Kralj,

http://www.rtvslo.si/kultura/film/bogci-za-krompir-in-moko-, dostop: nov. 2013)

Slika 38: Freska na Višarjah, Tone Kralj

Jože Gorjup je med leti 1927 in 1930 študiral slikarstvo v Firencah. Po končanem študiju se je
1930 vrnil v rodno Kostanjevico. V Italiji in nato po vrnitvi v Kostanjevico na Krki je ustvarjal
tudi pod vtisom renesančne umetnosti in italijanske nove stvarnosti, zlasti statične, arkadijsko
občutene figuralne kompozicije. (Jože Gorjup, sl.wikipedia.org/wiki/Jože_Gorjup, dostop: nov.
2013)
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Slika 39: »Stvarjenje Eve«, Kladje,
Cerkev Device Marije, Jože Gorjup, 1979

Orozco, Rivera in Siqueiros so najpomebnejši muralisti v zgodnjem 20. stoletju in postanejo
znani kot Los Tres Grandes (Veliki trije), vsak s svojim slogom, tehniko, motiviko, umetniškimi
vplivi in celo političnim prepričanjem. Rivera je pod močnim vplivom tako kubizma kot
italijanskih renesančnih fresk. Orozco zavrača Riverov didaktični marksizem in podaja vizijo
človeškosti, ki je mračnejša in zapletenejša. Siqueiros, goreč revolucionar, pa je najbolj
eksperimentalen v pogledu kompozicije in tehnike. Daljnosežnega vpliva mehiškega muralizma
na umetniško ustvarjanje po vsem svetu ne smemo podcenjevati. Inovativne slikarske tehnike
mehiških muralistov pomagajo tlakovati pot abstraktnemu ekspresionizmu. (Brar, Earey, 2012)

Slika 40: Ameriška civilizacija – starodavno človeško
žrtvovanje, Jose Clemente Orozco, 1932, freska

Slika 41: Veliko mesto Tenochtitlan, Diego Rivera,
1945, freska, Mehika
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Slika 42: El Coronelazo, David Alfaro Siqueiros, 1945, freska,
Muzej nacionalne umetnosti, Mehika

»Neoekspresionisti so se pojavili v 70. letih v ZDA, Zahodni Nemčiji in Italiji. Ustvarjali so
svetle figurativne slike in pri tem pogosto uporabljali nenavadne tehnike. V 70. letih je v New
Yorku cvetela grafitna umetnost in v 80. letih so mnogi njeni predstavniki razstavljali v galerijah
in ne na ulici« (Brar, Earey, 2012, 574).
Mnogi ekspresionisti šokirajo z nenavadnimi tehnikami in mediji in strastno obdelavo.
»Bombardirajo« vlake podzemne železnice, tako da njihova umetnost potuje skozi mesto.
Banksy, najslavnejši britanski predstavnik umetnosti grafitov, ustvarja duhovite in blago
subverzivne

podobe,

pogosto

s

političnimi

sporočili.

Dela

s

šablonami

(Banksy,

http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/newyorcane-banksy-zabava-mestne-oblasti-pajezi/320667,
dostop: sept. 2012).

Slika 43: Banksy grafit

Slika 44: Banksy grafit
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Slika 45: Banksy grafit

Basquiat prvič postane razvpit zaradi svojih šifriranih grafitarskih sporočil v SoHu in na
Manhattnu. Njegove slike namerno vzbujajo videz nedokončanih grafitov – in včasih vključujejo
materiale, ki jih pobere na ulici (Basquiat, http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Basquiat,
dostop: sept. 2012).

Sliki 46 in 47: Basquiat

Basquiat

V drugi polovici sedemdestih let ima Borovsky za seboj vrsto razstav v uglednih galerijah
ZDA, kjer veliko del neposredno nariše ali naslika na stene galerije. Pomaga si s projektorjem, ki
natančno in v želeni velikosti prenese podobe s transparentnih papirjev na galerijsko steno
(Borovsky, koperseminar.pbworks.com/f/Graffiti, dostop: sept. 2012).
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Slika 48: Jonathan Borovsky, ena izmed serij petih poslikav,
Grand Street, 2009

Haring je newyorški umetnik, ki umetnost vključi v življenje v mestu. Na postajah podzemne
železnice ustvarja risbe z belo kredo na neuporabljenih oglasnih deskah, prekritih s črnim
papirjem. Ustvari na stotine teh ritmičnih risb in pravi, da je podzemna železnica laboratorij, ki
mu pomaga razviti značilno spontan in prosto tekoč slog (Livingstone, 2000).

Sliki 49 in 50: Keith Haring

Keith Haring

1.3.2 Raziskave in študije nastanka prvih »pravih« grafitov
Raziskave in študije ustvarjanja po zidovih se začnejo razvijati že zelo zgodaj. Ena izmed
najstarejših raziskav o grafitih sega v začetek prejšnjega stoletja. Gre za študijo Huga E.
Luedecckega, ki je objavljena leta 1907.
Abel in Buckley (1977) navajata, da v antičnih mestih, kot so Atene in Pompeji, nastanejo prvi
napisi na zidovih mestnih stavb. V Pompejih najdejo več kot 11.000 primerov nesankcioniranih
grafitov in fragmentne krede, s katerimi so izpisani razni napisi. Ti grafiti obravnavajo tako
življenjske teme kot tudi humor in ljubezen. Poleg ljubezenskih izpovedi in političnih sloganov
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pa zasledimo še nekaj magijskih zapisov in šaljivih opazk. S pomočjo grafitov v Pompejih lahko
zgodovinarji rekonstruirajo edinstveno življenje in značaj Pompejev ter zasebna življenja ljudi z
ulic. V srednjem veku grafite v glavnem pišejo v cerkvah in samostanih, saj so edini, ki so zidani
iz kamna. Pomenijo pa tudi stikališče kulture in družbenega življenja.
Leta 1974 Robert Reisner izda temeljno študijo na področju preučevanja grafitov. Njegovo
delo »Grafiti – dva tisoč let pisanja po zidu« je prva študija, ki vključuje številne ugotovitve o
zgodovinskem razvoju grafitov in je glede na vsebino zanimiva tudi z znanstvenega vidika. V
svojem delu namreč Reisner (Lalić, 1991) omeni, da so grafiti pomembni za razvoj, trende in
opredelitve v zgodovini človeka. Reisner meni, da je temeljni razlog, zaradi katerega grafiti do
tedaj niso bili podrobneje obravnavani, dejstvo, da so zgodovino večinoma pisali zmagovalci,
grafiti pa so glas manjšin in uporništva. Reisner analizira vsebino grafitov v Angliji v obdobju od
12. do 16. stoletja. Napisi iz te dobe se dotikajo predvsem smrti (SMRT JE KOT SENCA, KATERI
VEDNO SLEDI TELO)

in raznih epidemij, predvsem kuge. Na zidovih so pogosta tudi sporočila o

romantičnem razumevanju viteštva, o križarskih in drugih vojnah.
V 18. stoletju se demokratično obarvana Beneška republika sesede. S tem napoči čas
poteptanih slik in neizrečenih besed, ki se prelijejo na zidove kot žaljivi, kričeči, na pomoč
kličoči grafiti. Po oceni Reisnerja je 18. stoletje »zlata doba angleških grafitov«. Za razliko od
napisov iz prejšnjih stoletij, ki jih v glavnem pišejo pripadniki višjih razredov, avtorji teh grafitov
izhajajo iz drugih družbenih slojev. Prisotne so tudi literarne teme, predvsem verzi Shakespearja,
Donneja, Blakeja .... V tem stoletju se pišejo grafiti tudi v Novem svetu. Osvajalci Amerike
zapišejo novo osvojene teritorije in poveličujejo svoja doživetja.
V srednji Evropi v 19. in začetku 20. stoletja so registrirani številni grafiti iz Leipziga, Dunaja,
Kopenhagna, Berlina, Züricha. V glavnem se pišejo po javnih straniščih. Razlikujeta se dva tipa
straniščnih grafitov. Luedecke (1907) objavi študijo o grafitih iz srednjeevropskega območja.
Razlikuje dva tipa straniščnih grafitov: delijo se na literarne grafite, ki jih oblikujejo izobraženi
ljudje ter na tiste, ki jih oblikujejo preprosti ljudje. Običajno se pojavljajo vsebine seksa, politike
pa tudi druge socialno obarvane vsebine.
McLean preučuje grafite v Franciji v začetku 20. stoletja. V svoji knjigi opisuje, da večina
grafitarjev pripada sloju delavcev in belih ovratnikov. Zelo razširjena je predpostavka, da
nekatere od pariških grafitov v začetku 20. stoletja naslika sam Pablo Picasso. Picasso o grafitih
pravi: »Kakšno življenje ... ti grafiti imajo. Zid je nekaj prelepega ... ko sem bil mlad, sem prav
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tako reproduciral takšne slike« (Graffiti in 1945: Picasso and Brassai, http://worldofwonder.net
/graffiti-in-1945-picasso-and-brassai/, Dostop: maj 2013).
Na potovanju po Bližnjem vzhodu (Irak, Jordanija, Sirija, Arabija) raziskovalec Field na začetku
20. stol. odkrije uporabo tamkajšnjih grafitov za označevanje ozemlja klanov in lastništva. Do
petdesetih let 20. stoletja se grafiti pišejo večinoma po javnih straniščih. Predvsem gre za
izražanje političnih situacij. Tipičen primer je vladavina nacistov v Nemčiji (Field, 1877).
Prvo bolj obsežno raziskovalno delo se pojavi v času med obema vojnama. Leta 1935
ameriški znanstvenik Walker Read objavi študijo o grafitih v svetu, ki jih imenuje tudi »puntarski
napisi«. Svoja raziskovanja usmeri predvsem v grafite na javnih straniščih v času svojega
potovanja skozi Kanado in zahodne države ZDA (Walker Read, 1987).
Za fenomen, ki ga danes poznamo pod imenom grafiti, je najpomembnejše odkritje
vodoodpornega permanentnega flomastra, ki ga leta 1952 patentira Sidney Rosenthal in
pločevinka barvnega spreja, ki jo izumi Edward Seymour tri leta pred tem. V šestdesetih in na
začetku sedemdesetih let se najprej flomaster, nato pa še sprej v rokah peščice Američanov
spremenita v glavna pripomočka grafitiranja. (Inventors, inventors.about.com, dostop: maj 2013)
Okoli sredine 20. stol. se začnejo grafiti na zahodu pojavljati tudi na uličnih zidovih. V
Hitlerjevi Nemčiji se pojavijo kot izraz antisemitizma in podpore nacizmu (npr. kljukasti križi).
Grafiti so tudi izjemno pomemben medij za aktivistke in aktiviste odporniških gibanj (skupina
Bela vrtnica, aktivno usmerjena proti Hitlerju). S postavitvijo berlinskega zidu (julij 1961) pisci
grafitov pridejo na svoj račun. Zid postane izziv kot bela površina, s svojim monumentalnim
videzom in veličastno dolžino 163 kilometrov. Postavitev berlinskega zidu je hkrati prvi mejnik
spremembe gledanja na grafite, saj postane »oglasna tabla nemške politike«. (Stepančič, 2004)

Sliki 51 in 52: Berlinski zid
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V prebujajočih se šestdesetih letih se priljubljenost grafitov med študenti naglo poveča.
Študentski nemiri okoli leta 1968 so povečali popularnost grafitov. Pisanje po zidovih postane
najbolj avtentičen medij mladih. V začetku sedemdesetih let pozornost medijev in svetovne
javnosti pritegnejo »slikovni grafiti«, ki se pojavijo v New Yorku na vagonih podzemne
železnice. Avtorji so najstniki, predvsem črnci. V tem času je v Evropi poznan primer
švicarskega avtorja Haralda Waegelija, ki je zaradi produkcije grafitov v Zürichu obsojen na
devet mesecev zapora (Stepančič, 2004).
Vsi viri nastanek grafitov postavljajo v ZDA, pri čemer nekateri trdijo (Ganz, 2004), da se
grafitarsko gibanje prvič postavi na noge v Philadelphiji v drugi polovici šestdesetih let, spet
drugi pa kot resnično rojstno mesto grafitiranja vidijo New York v istem obdobju. Na fasadah,
vratih in poštnih nabiralnikih se takrat pojavijo številni napisi Cornbread, medtem ko v Velikem
jabolku ljudje strmijo v neskončnokrat izpisano šifro Taki 183. »Mestne oblasti leta 1971
porabijo ogromne vsote denarja, da iz javnih površin odstranijo samo grafite, ki jih je podpisoval
Taki 183« (Stepančič, 2004, 121).
Začetki tovrstne umetnosti so povezani z nastankom črnske hip hop subkulture, uličnega
pojava, ki je poleg grafitarske dejavnosti, predstavljala še nov pristop h glasbenemu in plesnemu
ustvarjanju. Govorimo o sintetični, elektronski glasbi, imenovani rap, in na njenih ritmih
zasnovanem uličnem akrobatskem plesu lomljenih gibov – breakdancu.
Leta 1971 je v New York Timesu objavljen prvi odmevnejši članek o grafitih in tako je jasno,
da so skrivnostni napisi po mestu v resnici podpisi. Gre namreč za psevdonime samih avtorjev. Z
bolj ali manj umetelnim, vedno vnovičnim izpisovanjem svojih umetniških imen (tj. »taganjem«
ali »bombanjem«, kot so tej dejavnosti rekli) so Newyorčane ob omenjenem Takiju takrat
zabavali ali spravljali ob živce še Joe 146, Julio 204, Frank 207, Yank 135, prav tako pa tudi
Barbara 62 in Eva 62 ter številni drugi (navedeni so vzdevki grafitarskih umetnikov oz. njihovi
podpisi). Njihova slava se hitro širi na vse konce urbane džungle, čeprav njihovi obrazi večinoma
ostajajo neznanka za policijo. Leta 1972 nastane prvo organizirano umetniško združenje z
imenom United Graffiti Artists (Stepančič, 2004).
Na prehodu med sedemdesetimi in osemdesetimi leti se pojavi razcep med grafitarji, ki še
danes buri duhove. Writer Lee, ki mu kmalu sledijo številni drugi, je najbrž eden izmed prvih, ki
konec sedemdesetih začne sprejati na takrat pollegalne površine, denimo na zidove, ki obdajajo
košarkarska in bejzbolska igrišča v revnih soseskah New Yorka. Začnejo izdelovati sponzorirane
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projekte po šolskih dvoriščih, parkiriščih in na platnih, ki so primerni za prodajo. Tako počasi
začnejo nastajati grafitarske galerije, ki jih podpirajo tudi lokalne oblasti, sčasoma pa se razvijejo
v t. i. grafitarske zidove slavnih (angl. walls of fame). Številni grafitarji še dandanes ne priznavajo
tovrstnega ustvarjanja kot pristnega grafitiranja. Writerji se tako začnejo deliti na galerijske in
ulične umetnike, pri čemer zadnji v očeh subkulturnih kritikov do danes obveljajo za pristne, prvi
pa za prodane duše. Ganz (2004) in Gastman (2007) menita, da prvi val popularnosti grafitiranja
v Evropi spodbudijo prav razstave grafitov na platnih v Amsterdamu in Rimu. K temu moramo
seveda dodati tudi velikansko referenco, imenovano hip hop.
V 80-ih se razvijejo nove teme kot tudi stilski prijemi: Wild style, blockbusters, deadletters,
bubble. Začne se razcvet nove generacije grafitarjev: Crash, Dondi, Futura 2000, Ramellzee,
Lady Pink, Zephyr idr. (navedeni so vzdevki oz. podpisi grafitarskih umetnikov).
Gablik (1984) opisuje nadaljnji razvoj grafitiranja, ki poteka v smeri slikarskega
perfekcionizma, tako v smislu risbe, barve in prostorskih, iluzijskih učinkov. Poleg tehničnih
sposobnosti avtorjev pa velja omeniti tudi širši razvoj grafitarske tipografije, ki s svojim izvirnim
likovnim pristopom navdušuje tako grafične oblikovalce kot tudi druge vizualne umetnike. Med
uličnimi poslikavami prevladujejo tekstovni grafiti, med njimi je največkrat uporabljeno ime
avtorja kot motiv obdelave.

Sliki 53 in 54: FUTURA 2000 (Lenny McGurr)

Lady Pink (Sandra Fabara)

Grafitarska subkultura se v osemdesetih in devetdesetih letih iz severnoameriških mest hitro
širi po ostalih urbanih področjih razvitih in manj razvitih kapitalističnih družb od Evrope do
Avstralije, Nove Zelandije, Karibov in Japonske, pri čemer imajo pomembno vlogo ovitki kaset
in cedejev hip hop glasbe, hip hop filmi, filmi o grafitiranju, kot sta Wild Style iz leta 1983 in
Style Wars iz leta 1985, knjiga fotografij Subway art (Cooper in Chalfant, 1984), njena
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naslednica Spraycan Art (Chalfant in Prigoff, 1987) in zlasti svetovni splet. Internet močno
spremeni delovanje grafitarske subkulture in street artistov – tako v smislu komuniciranja med
ustvarjalci kot v smislu prezentacije in promocije samega ustvarjanja.

1.3.3 Sodobno grafitiranje
Grafiti iz podzemnih železnic vstopijo tudi v svet umetnostnih prostorov, po drugi strani pa se
s hip-hoperskih uličnih »sound systemov« podajo v nekaj sto metrov oddaljene velike prostore
korporativnega posla. Za nameček pa se z razvojem interneta in digitalnih kamer v devetdesetih
letih eksponentno poveča še dostopnost ter sposobnost ohranjanja in razširjanja grafitarske
ustvarjalnosti v času in prostoru. Macdonald (2001) pravi, da to dokončno pripomore k razširitvi
grafitiranja na vse konce sveta. Tako ni nič kaj nenavadno, če zasledimo poročila, da v Maleziji
mladeniči posprejajo cel vlak, da se Banksy (najbolj razvpit, a še vedno anonimen ustvarjalec
uličnih umetnin) odloči sodelovati v dokumentarcu, predvajanem v kinodvoranah po vsem svetu,
ali pa da razstava grafitov v eni izmed ljubljanskih galerij, kjer so predstavljeni tukajšnji kralji
ilegalnega grafitiranja, požanje odobravanje kulturnih kritikov.
V današnjih časih se spreminjajo tudi grafiti. Postajajo drugačni. Sprej je še vedno osnovno
sredstvo grafitiranja, vendar grafitarji danes ustvarjajo še z drugimi materiali in na drugačne
načine (akrilne barve, airbrush, voščene barve, krede, posterji, nalepke, ulični kolaži, digitalni
laserski grafiti, aerosol tehnika …).

1.3.3.1 Sodobni slovenski grafiti
Stepančič (2004) in Zrinski (2004) pravita, da grafit kot umetniški izraz v Sloveniji nastane
relativno zgodaj. V kletnih prostorih Diska FV v Ljubljani se leta 1981 pojavijo napisi in slogani,
sprva kot kodirana besedila. Najprej jih pišejo samo punkerji. Leta 1983 je organizirana razstava
grafitov z naslovom Sveti Urh. Razstavo pripravi skupina R Irwin S. Ista skupina nekaj mesecev
pozneje pripravi razstavo erotičnih grafitov, nastalih na podlagi fotografskih predlog, kar pomeni,
da so na eni strani obravnavali odnos med slikarstvom in fotografijo in na drugi strani odnos
grafitnih slik in prostora. V grafitih te skupine je mogoče čutiti vpliv ameriške grafiti umetnosti,
tiste, ki sta jo prevzela galerijski sistem in umetnostni trg. Konec osemdesetih in v začetku
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devetdesetih let se razvoj grafitov nadaljuje v okviru skupine Strip Core. »Člani skupine grafite
ne delajo samo na stene, temveč tudi na platna, les, kartone, kovinske in lesene podlage ter jih
uporabljajo za sceno na koncertih. Zavedajo se ameriških korenin grafitov, a razvijejo
svojevrstno ikonografijo, ki jih veliko bolje povezuje s klasičnim slikarstvom. Zaznamuje jih
horror vacui, natrpanost slikovnega polja, domišljijski liki in pošasti, neciviliziran svet, margina,
ki še ni osvojena, kultura, ki živi v podzemlju s svojimi rituali in čaščenimi podobami«
(Stepančič, 2004, 48).
V devetdestih letih delujejo organizirane ustvarjalne skupine: Strip Cor, Mizz Art, SK8 Core,
Mega Medi Group in malo pozneje Klon Art Resistance. Imajo določen program, koncept in
način umetniškega ustvarjanja. (Stepančič, 2004) Njihovi grafiti temeljijo na abstraktnih
izhodiščih, na raziskovanju oblik, barv, tehnike sprejanja. Na začetku so grafiti v Ljubljani bolj
povezani z umetnostjo, saj je veljalo, da so ena izmed novejših, svežih in atraktivnih oblik
umetniškega izražanja. Kasneje, ko postanejo aktualne informacije o nastanku in razvoju grafitov
v ZDA in drugih večjih evropskih mestih, postanejo grafiti medij komunikacije in bolj izzivalen
oblikovalski izdelek kakor pa umetniški dosežek. Po letu 2000 lahko govorimo o popolni
prevladi grafitov, ki jih ustvarjalci sami povezujejo z razvojem hip hop scene v Sloveniji. Poleg
klasičnih pieceov so se začeli pojavljati še tagi. Leta 2000 je v Ljubljani Suburban cakes festival,
na katerem se srečajo grafitarji iz Ljubljane, Maribora in drugih slovenskih mest. Skupaj
oblikujejo tako imenovani wall of fame na Metelkovi. Najpomembnejša galerija na prostem
postane južna ljubljanska obvoznica. Velikanski sivi zidovi ob avtocesti izzovejo grafitarje, da
preizkusijo svoje znanje in veščino (Stepančič, 2004).
Mariborski grafitarji postanejo bolj opazni sredi devetdesetih let. Prve vzpodbude pridejo iz
tujine, vendar se dokaj samostojno razvijajo. Mesto vztrajno briše njihove stvaritve, zato je
grafitiranje vedno dražje. Veliko njihovih grafitov je objavljenih v dnevnih časopisih in revijah,
vendar zgolj kot akt uničevanja in mladostne objestnosti. Ena izmed najlepših zbirk mariborskih
grafitov na prostem je v Pekarni, čeprav oblikovanje grafitov na tej lokaciji ni uradno dovoljeno.
Veliko grafitov v Mariboru nastane tudi ob avtocestah, pod mostovi in celo na mostovih. Najbolj
izzivalna lokacija pa je mariborska železniška postaja in parkirišče za vlakovne kompozicije
(prav tam).
Grafitarsko dogajanje v Celju je precej drugačno od tistega v Mariboru in Ljubljani. Njihovi
grafiti so polni barv, zapletenih oblik, abstraktnih znamenj in domišljijskih likov. Celjski
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grafitarji se posvečajo vsem oblikam in iščejo svoj lastni stil. Grafitov ne povezujejo s hip
hopom, temveč jih dojemajo popolnoma neodvisno od drugih oblik kulturnega ustvarjanja, še
najbliže so jim skejterji in rock glasba. Na njihovo delovanje vplivajo tudi literatura, revije,
internet. Udeležujejo se grafitarskih srečanj. Pri grafitih v današnjem času je v ospredju izrazit
individualizem. Grafitarji so sicer združeni v skupine, vendar ohranjajo svoj individualni pogled.
Posebna značilnost grafitov, nastalih v zadnjem času, je, da so rezultat individualnega procesa, ki
je pomembnejši kot želja narisati podobo na zid (prav tam).
Bulc, (2008) navaja, da je razstava Grafitarji v Mednarodnem grafičnem likovnem centru (v
nadaljevanju MGLC), ki jo odprejo konec marca 2004, prva umetnostna predstavitev grafitov v
Sloveniji. Pri njej gre za subkulturo tistih grafitarjev, ki ustvarjajo zlasti tage, bomberje in piece,
sebe pa imenujejo writerji.
V zadnjih letih se torej v Sloveniji odvije kar nekaj razstav v pomembnejših galerijah
Razstava grafitov v MGLC, 2004, Street art, MGLC, 2006, Rone84, MCP Postojna, 2007 …
(Stepančič, 2004).
1.3.4 Grafiti kot družbeno nezaželeni
»Četudi je pisanje grafitov civilizacijski fenomen, znan v vseh zgodovinskih obdobjih,
povezan s pismenostjo, identiteto, subjektivizacijo, kreativnostjo, kulturo, osebno držo ali
kolektivno, skupinsko pripadnostjo in izražanjem, torej z najbolj temeljnimi kriteriji civilizirane
intervencije v svet okrog nas, pa vseeno sodi med najbolj neželene in nepriznane prakse«
(Stepančič, 2004, 118).
Tudi Gablik (1984) pravi, da je nezakonita dejavnost v svojem bistvu večkrat obsojena kot
vandalizem, saj izkorišča površine, ki so privatna ali državna last, pa najsi bo to arhitektura ali
sredstva javnega prevoza. Gačnik (1991) razpravlja o elementih destruktivnosti in kreativnosti v
grafitih, ki vplivajo na njihovo minljivost. Obstoj grafitov je začasne narave in kot umetniške
forme se stalno spreminjajo. Prvi dejavnik, ki vpliva na njihovo nestalnost, je družbena
netoleranca, drugi pa boj avtorjev znotraj gibanja, ki je povezan s prevlado terena in
pomembnostjo imena. To je glavni dejavnik, ki ohranja umetnost grafitov pri življenju in jih
postavlja kot svojevrsten družbeno-likovni pojav. Grafiti konkurirajo velikim blagovnim
znamkam in logotipom multinacionalnih združb, hkrati pa izpostavljajo pomen posameznika,
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njegove posebnosti in se borijo za prevlado uličnega prostora. Že mogoče, da je širjenje grafitov
iz javnih stranišč prešlo na podzemne železnice in ulične zidove, ker so želeli mladostniki le
uresničiti svojo željo po uničevanju in samopotrditvi, vendar pa je tu tudi druga možnost, zakaj je
prišlo do tega prehoda. Možno je, da ti simboli in napisi na zidovih še dandanes nosijo večjo
vrednost z globljim pomenom ali sporočilom, ki so ga mladi anonimni avtorji želeli izraziti. Eden
izmed razlogov njihove nepriljubljenosti je ravno nasprotovanje urejenim, plačanim javnim
oglasom in plakatom, ki s svojo vsebino iščejo nove kupce in družbi vsiljujejo drugačna, pogosto
neprava merila. Grafiti so v svojem nastopu bolj agresivni, neposredni in teže razumljivi. Javnost
lahko postane zmedena, saj ne more prepoznati njihove vsebine, ustraši se morebitnega skritega
sporočila in zato zahteva njihovo odstranitev.
Tudi pri nas je pisanje po objektih prekršek po Zakonu o varstvu javnega reda in miru, ki
pravi, da kdor piše ali riše po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih, razen na krajih,
kjer je to dovoljeno, se kaznuje. Če pa so prisotni še elementi vzbujanja narodnostne, rasne,
spolne, etnične, verske, politične nestrpnosti ali nestrpnosti zaradi spolne usmerjenosti, storilcu
grozi še več denarne kazni. Če z dejanjem nastane materialna škoda, lahko oškodovanec poda
predlog za pregon kaznivega dejanja, za kar je zagrožena kazen do pet let zapora, odvisno od
povzročene škode. Odločitev, kdaj je napis žaljiv, je v rokah lastnikov popisane površine, razen
izjemoma, če gre hkrati tudi za poškodbo kulturne dediščine. (Državni zbor – izbran zakon,
www.dz-rs.si/wps/PA_DZ-LN-Iskalnik/EpaLinkServlet?epa...IV, dostop: nov. 2012)
V Mestni občini Ljubljana opažajo, da se število grafitov zmanjšuje, ker se jih v središču
mesta redno čisti in se očiščene površine tudi vzdržuje. Stene se lahko zavaruje s tako imenovano
protigrafitno zaščito, zaradi katere se grafiti lažje odstranjujejo, površina pa se pri njihovem
vsakokratnem odstranjevanju ne uničuje naprej. V Mestni občini Ljubljana se strinjajo, da bi bilo
treba določiti prostore (podvoze, določena pročelja objektov, ograje), kjer bi bilo grafitiranje
dovoljeno. S tem bi grafitarjem dali (zakonsko) možnost razvoja subkulturnega izražanja. Primer
dovoljene površine za ustvarjanje grafitov, ki jo vsake nekaj časa prepleskajo, je v švedskem
mestu Malmö. Grafitiranje na dveh velikih stenah v parkirni hiši je tam dovoljeno že od zgodnjih
devetdesetih

let

naprej

(Grafiti:

Za

nekatere

http://www.delo.si/kultura/grafiti, dostop: junij 2013).
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umetnost,

za

druge

vandalizem,

1.3.4.1 Grafitiranje vlakov, metrojev
Gastman, Rowland in Sattler (2006) umestijo začetke grafitiranja vlakov v sedemdeseta leta
prejšnjega stoletja v mesto New York. Takrat se namreč začnejo pojavljati prvi grafiti na postajah
podzemne železnice, notranjosti vagonov in sčasoma tudi na njihovi zunanji strani. Prav vlaki
podzemne železnice se hitro izkažejo za ključno sredstvo komuniciranja med writerji. Mobilnost
»tagov«, izpisanih na vagonih, pomeni, da lahko grafitarji svoje stvaritve »pošiljajo« naokoli, da
si jih lahko ogleda čim več ljudi.
Oblasti v boju proti »kriminalcem s spreji« postavljajo zaščitne ograje in poostrijo kazni.
Sčasoma razvijejo tudi posebna topila barv in na ta način očistijo večino vlakov, brez da bi jih pri
tem poškodovali. Čiščenje vlakov je vedno bolj pogosto in vsaj del grafitarjev se začne iz
podzemne železnice seliti na tovorne vagone. Prednost teh je bila, da so slabše zavarovani, poleg
tega pa potujejo po vsej državi in tako je njihovo delo vidno več ljudem. Ta fenomen se hitro
razširi po ZDA in kmalu tudi vlaki po Evropi postanejo privlačna tarča evropskih ustvarjalcev.
Pred kriterijem stilske podobe grafita se na ulici vedno najprej uveljavi merilo nevarnosti
(anonimnosti, protizakonitosti) in merilo vztrajnih ponavljanj (količina podpisov v določenem
času na različnih lokacijah). Kar pa še ne pomeni, da inovacija v slogu ne šteje nič. Nasprotno,
navadno postanejo heroji prav tisti, ki poleg kriterijev nevarnosti in količine zadovoljijo tudi
merilo slogovne inovacije. (Gastman, Rowland, Sattler, 2006)
Konec sedemdesetih let postane grafitiranje vlakov izjemno nevarno početje. Odkrijejo
ustrezno mešanico vode in kemikalij, ki učinkovito odstranjuje grafite z vagonov. Nadzor policije
in zasebnih varnostnikov na podzemni železnici se poostri, mnoge writerje aretirajo, nekateri pa
se med bežanjem močno poškodujejo ali celo umrejo. Nekateri tako posledično prenehajo z
ilegalnim grafitiranjem, toda po drugi strani poostreni nadzor številnim pomeni še toliko večji
izziv. (prav tam)
Pri Slovenskih železnicah grafitov milo rečeno ne marajo preveč. Ti so velika težava na vlakih
po vsej Evropi in tudi na naših jih je iz leta v leto več: z njimi je poslikana velika večina
potniških garnitur in okoli 20 odstotkov potniških vagonov. Odstranjevanje grafitov ni poceni,
poleg tega pa morajo iz prometa umakniti že tako premajhno število vozil. Da jih s čiščenjem ne
bi dodatno poškodovali, po navadi očistijo predvsem oznake na vlakih in vagonih, ki morajo biti
zaradi predpisov nujno vidne.
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Slike od 55 do 63: Fotografije vlakov v Ljubljani, Foto: Avtorica diplome

Grafitarji imajo na področju grafitiranja vlakov kar nekaj »strokovnih« izrazov, kar še dodatno
kaže na popularnost in razvitost te vrste grafitiranja:
- END TO END (END 2 END)

– vagon, porisan in poslikan od začetka do konca, a ne od vrha do tal

vagona

Slika 64: End to end (End 2 end)
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- TOP TO BOTTOM (TOP 2 BOTTOM)

– vagon, porisan in poslikan od vrha do tal, a ne po vsej

dolžini vagona

Slika 65: Top to bottom
- PANEL –

samostojen grafit na vlaku, ki ne sega više od oken

Slika 66: Panel
- WHOLE CAR

– porisan in poslikan cel vagon

Slika 67: Whole car (porisan cel vagon)
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- WHOLE TRAIN

– porisan in poslikan cel vlak

Slika 68: Whole train (porisan cel vlak)

1.3.5 Zvrsti in tehnike grafitov
V umetnostni zgodovini, sociologiji in kulturnih študijah je najbolj prisotna obravnava
specifične oblike grafitiranja, in sicer grafitiranja t. i. writerjev, ki so bodisi samostojni bodisi
člani grafitarskih združb – »crewjev«, v širšem smislu pa vse writerje lahko razumemo kot
pripadnike grafitarske subkulture. Grafitarska subkultura je utemeljena na izrisovanju »tagov«,
»bomberjev«, »piecov« ipd.
Pri kriteriju klasificiranja grafitov glede na tematiko sem se oprla na Lalićevo klasifikacijo
(1991), ki je postavljena na osnovi vsebinskega določanja grafitnega izraza. Lalić loči petnajst
vrst grafitov, poleg tega pa razlikuje še tri vrste osnovnih form prezentacije grafitnih izrazov.
Klasifikacija grafitov po Laliću :
1. grafiti, vezani na odnos do življenja (svetovni nazori)
2. glasbeni grafiti
3. grafiti, vezani na šolo
4. grafiti, vezani na alkohol in opojna sredstva
5. grafiti, vezani na skupino ali prijateljstvo
6. grafiti, vezani na ljubezen in seks
7. grafiti, vezani na nasilje
8. humoristični grafiti
9. motoristični (avtomobilistični) grafiti
10. nacionalni grafiti
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11. politično-ideološki grafiti
12. religiozni grafiti
13. športno-navijaški grafiti
14. teritorialni grafiti
15. ostali grafiti

Razlikovanje treh vrst osnovnih form prezentacije grafitnih izrazov:
1. simbolična forma
2. slikovna forma
3. tekstualna forma
Bulc in Abram (2008) podajata natančnejši opis posameznih stilov grafitov in osnovnih
terminov grafitarskega jezika:
-

»Tag«
»Tag« je najbolj osnovno pisanje lastnega imena s sprejem ali flomastrom. »Tag« je

grafitarjev logotip oz. stilizirana oblika nadimka. »Taging« je pogosto primer, ki ga nasprotniki
grafitov navajajo kot vandalizem, saj tu primanjkuje umetniške forme. Cilj grafitarjev je imeti
čim več »tagov« po različnih podzemnih lokacijah, vlakih, postajališčih. Svoja imena krasijo s
kronami, zvezdami in drugimi simboli. Ukvarjajo se z velikostjo formata, z debeljenjem črk,
dekoracijo notranjosti črk, puščicami, zavoji ...

Slika 69: »Tag« grafit
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- »Throw up«
Grafit, ki je ustvarjen v krajšem času, vendar je bolj dodelan in večji kot »tag«. Za »throw-up«
se uporablja največ dvobarvna kombinacija – to je notranjost črk (angl. fill-in) v eni barvni
različici in obroba »throw-upa« (angl. outline) v drugi.

Slika 70: »Throw up« grafit

-

»Bomba« (angl. bombing)
Pri tej zvrsti grafitiranja gre predvsem zato, da so obrobljene ploskve čim bolj zapolnjene in

posprejane. Med njimi ni praznega prostora ter dajejo videz, kot da bi razneslo bombo. Narisan je
v največ dveh barvah, na zelo nenavadnih mestih. Njegova glavna značilnost je hitrost izvedbe –
le nekaj minut.

Slika 71: »Bombing« grafit

-

»Crew«
Pri tej zvrsti grafitiranja gre predvsem za skupinsko delo dveh ali več grafitarjev. Tu gre za

večjo sliko oziroma grafit, ponavadi kar čez celo steno, pri kateri si med izdelavo samega grafita
večkrat pomagajo tudi z lestvijo, saj so stene ponavadi višje, kot je velikost grafitarja.

41

Slika 72: Zek Crew grafit

-

»Piece«
Okrajšava za masterpiece (slo. mojstrovina). »Piece« je kompleksnejši (ponavadi) večbarven

grafit, za nastanek katerega je potrebnih več ur ali dni dela. Sodi med najkakovostnejše oblike
grafitiranja in je berljiv le pripadnikom grafitarske subkulture oz. drugim strokovnjakom.

Slika 73: Piece grafit

-

»Wild style«
Je kompleksen in težko berljiv grafit. Dodaja besede in nadgrajuje oblike. Lahko vključuje

puščice in druge posebne oblike. Ustvarjalcem grafitov je v izziv, kako številne plasti barve in
oblike oblikovati v homogen grafit.
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Slika 74: »Wild style« grafit

-

»Public style«
Ponavadi predstavljajo osebna mnenja ustvarjalcev o političnih problemih.

Slika 75: »Public style« grafit

- »Latrinalia«
Vrsta grafita, naslikanega v javnih kopalnicah – privat grafit (na stene, vrata, ogledala ...).
Lahko vsebuje ilustracije, besede, poezijo, filozofijo ali osebno refleksijo.

Slika 76: Grafit v wc-ju
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-

Karakter
Navadno karikirana podoba, vzeta iz risank, stripov, televizijske oziroma popularne kulture

itn. Večkrat se karakterju doda tudi stripovski oblaček, ki predstavlja grafitarjevo misel, izjavo,
»tag« ali pohvalo drugim grafitarjem (angl. props). Karakter je v določenih segmentih uporabljen
tudi kot substitut za črko.

Sliki 77 in 78: Karakter (Smrkci in Popaj)

-

Mural
Večinoma se termin uporablja za grafite, narejene v legalni atmosferi. Je delo večjega števila

grafitarjev, kjer je ponavadi dodelano tudi ozadje. Pod to označbo lahko spadajo tako naročeni in
komercialni grafiti kot tudi druge legalne porisave (denimo take, ki promovirajo razne socialne
akcije). Zunanji opazovalci lahko z besedo murali označujejo tudi »piece«.

Sliki 79 in 80: Primera murala

44

Poleg opisanih stilov grafitov obstajajo še:

-

Akcijska poezija
Obstaja street art z imenom akcijska poezija. Izhaja iz Ciudada de Mexico, kjer jo je ustvaril

profesor univerzitete Autónoma de Nuevo León'. Tehnika je preprosta: apno in čopič. En cilj:
zapolniti mesto s sporočili ljubezni in poetičnimi stavki s slikanjem na zid. Pogosto so to globoke
misli ljubezni in optimizma, ki jih ustvarijo člani gibanja. Gibanje obstaja več kot trideset let,
njegovi

člani

pa

so

popisali

več

kot

3.500

zidov

(Autónom

de

Nuevo

León,

'http://www.eldiadeescobar.com.ar/, dostop: nov. 2012).

Slika 81: Popisani zidovi s sporočili ljubezni in optimizma

-

Svetlobni grafiti

Slike od 82 do 83: Primeri svetlobnih grafitov

Svetlobne grafite odkrije Man Ray, z njimi pa med drugimi eksperimentira tudi Picasso.
Svetlobni grafiti so privlačna in spodbudna dejavnost, ki ustvarja osupljive fotografske rezultate.
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Pri tej tehniki vir svetlobe privežemo na vrvico ter jo zibamo pred objektivom. »V zadnjih časih
se priljubljenost svetlobnega grafitiranja močno poveča s popularizacijo in cenitvijo DSLR
fotoaparatov. Kako slikati s svetlobo? Imeti moramo fotoaparat, kateremu lahko poljubno
nastavljamo čas odprtja zaslonke, stativ in svetlobni vir (LED lučke, svetlobne palčke, vžigalniki,
...). Najboljši čas svetlobnega slikanja je ponoči, saj dobimo boljše kontraste. Fotko postavimo
na stativ, odprtost zaslonke nastavimo na nekaj minut, se postavimo pred fotoaparat in mahamo s
svetlobnim virom« (Svetlobni grafiti, http://fxmedia.blog.siol.net, 2010).
Avstralka Tigtab se namesto grafitov poigra s svetlobnimi šablonami. O njej ne vemo prav
dosti, ker skriva svojo identiteto. Znana pa je njena tehnika. Iz kartona izreže motiv, ki ga
namesti na flash. Po prej omenjenem postopku se sprehaja pred fotoaparatom in »flashira«. Tako
nastajajo

čudovite

fotografije,

za

katere

porabi

po

več

ur

(Tigtab,

http://www.visualnews.com/tag/tig-tab/, nov. 2012).

Sliki 84 in 85: Tigtab, svetlobna šablona

-

Laserski grafiti

Laserski grafiti so velika imaginacijska inovacija, lahko bi rekli še ena preobrazba »taganja«
iz dvorazsežnega v trorazsežen prostor s pomočjo svetlobnih objektov in fotografsko zaslonko z
daljšim časom zaklopa. (Bulc, Abram, 2008) Konceptualna umetnica Jenny Holzer je znana po
svetlobnih LED projekcijah.
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Sliki 86 in 87: Jenny Holzer, 2007, San Diego

-

Jenny Holzer, »Xenon for Berlin«

Fotorealistični grafiti
Fotorealizem, imenovan tudi hiperrealizem ali superrealizem, se je pojavil v ZDA sredi 60. let

predvsem na slikarskem ter grafičnem področju. Utemeljuje ga težnja po natančnem in s
skrbnostjo do detajla izdelanem slikarskem posnetku resničnosti, ki jo prikazuje fotografija.
Ustaljena praksa pri nastanku take slike je, da si slikar pomaga s projekcijo diapozitiva na platno,
ki je včasih prekrito z emulzijo, občutljivo na svetlobo, in izslika projicirano podobo. Fotografija
je torej izhodišče za nastanek slike in tudi dejanski predmet upodobitve (Fotorealizem,
http://www.pojmovnik.si/koncept/fotorealizem/#sthash.P4YkedBs.dpuf, dostop: nov. 2013).

Sliki 88 in 89: Fotorealistična grafita

Fotorealizem (hiperrealizem ali superrealizem) je bil na začetku 70. let prisoten tudi na
Slovenskem. Ta pristop je uporabljen predvsem za slikarstvo na klasični podlagi (platno) ali na
kartonu. Nekateri avtorji podlago prevlečejo s fotografsko občutljivo emulzijo, nato pa z
diaprojekcijo prenesejo risbo, podlago razvijejo in jo s klasičnimi barvami (olje, akril) slikarsko
dopolnijo. Postopek nastajanja hiperrealistične slike (bolj realne od realnega) je običajno
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dolgotrajen in včasih traja celo nekaj mesecv. Tudi Tomaž Gorjup (1950–) je fotorealistično
podane predmete začel slikati po letu 1975 še kot študent podiplomskega študija na Akademiji za
likovno umetnost in oblikovanje, motivno pa se je posvetil predvsem vsakdanjim predmetom,
moškim čevljem in copatom, podanim v makrodimenzijah s skrbno izslikavo drobnih detajlov in
snovnih površin (Fotorealizem, http://www.pojmovnik.si/koncept/fotorealizem/, dostop: nov.
2013).

Slika 90: Tomaž Gorjup, Pokrov, 1977, olje na platnu,
2r = 80 cm

-

Slika 91: Obisk x, 1979, olje na platnu, 200 x 200 cm,
Moderna galerija Ljubljana

Aerosolgrafija
Ghosts (2009) pravi, da je aerosolgrafija dekorativna slikarska tehnika s spreji. Pri slikanju s

sprejem gre za prosti slog, ki nima osnove v formalnem izobraževanju – slikarji so samouki, ki s
svojim talentom in navdihom iščejo nove načine izražanja s pomočjo barve, ki pomešana z
zrakom prši na platno, papir, les, steklo, stene oz. katerokoli trdno podlago. Profesionalci pri delu
uporabljajo različne kapice oziroma nastavke za spreje in tako dobijo želene linije.
Začetki slikanja s sprejem so rezultat spleta okoliščin. Segajo v 80. leta 20. stoletja, ko pride
na tržišče nova iznajdba – sprej. Zibelka te tehnike je Ciudad de Mexico, začne jo Ruben Sadot
Fernandez. Na začetku so dela s sprejem predvsem abstraktna, potem pa začnejo na ta način
ustvarjati tudi pokrajine, naravo ter kozmične in futuristične motive. Ta tehnika je nekaj prav
posebnega med umetniškimi zvrstmi in se še vedno razvija. Umetnik lahko s svojo domišljijo in
spretnostjo pričara lepoto narave ali skrivnostne paralelne svetove.
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Sliki 92 in 93: Carloz Espinoza Bernal, aerosolgrafija

-

»Airbrush« tehnika
»Airbrush« kot princip razprševanja barve na podlago ni nenavadna inovacija. Sega dlje v

zgodovino, kot si mislimo. Zgodovinarji so prepričani, da so obrisi rok naših prednikov, najdeni v
jamah, plod podobne tehnike. Roko so dali na skalo in čez razpršili barvo. Barvo so pršili tako, da
so jo pihali skozi votlo kost ali pa jo preprosto pljuvali na skalo. Tako je nastalo znamenje – obris
roke. »Airbrushing« je slikarska tehnika, ki se izvaja s pomočjo stisnjenega zraka in posebne,
pisalu podobne miniaturne brizgalne pištole, s katero lahko nanašamo različne slikarske barvne
medije na skoraj vsako podlago. Prvi registriran patent naprave, podobne današnjemu zračnemu
čopiču, sega v leto 1893. Izumi jo Charles Burdick. »Zračni čopič« patentira v Angliji ter v
Londonu ustanovi podjetje, ki postopek poslikave z »zračnim čopičem« s pridom uporabi.
Burdick želi nanesti eno vodno barvo na drugo, ne da bi se barvi premešali med seboj. To mu
tudi uspe, zato mu rečejo tudi vodni umetnik. Do leta 1920 »airbrush« uporabljajo le za retuše
fotografij. »Airbrusha« dolgo časa ne poznajo kot zvrst umetnosti, saj risanje z ročno razpršilno
pištolo umetniku ne omogoča neposrednega stika med osnovo in risalom oziroma čopičem. Z
napredkom in razvojem, ki sta prinesla izpopolnjenje naprave in orodja, se razvije nova doba
oglaševanja te zvrsti umetnosti. »Airbrush« postane idealen za risanje na kromirane površine,
npr. vozila (Airbrush, www.airbrush.si, dostop: nov. 2012).
Najpogosteje in z največjim navdušenjem tehniko poslikave sprejme smer likovne umetnosti,
utemeljene leta 1919 v nemški šoli arhitekture – Bauhaus. S pomočjo »airbrusha« združuje ideje
upodabljajoče umetnosti in risbe z vizualno komunikacijo. Kasneje »airbrush« uspešno uporabijo
tudi na stari celini v Ameriki. Tehnike se s pridom poslužujejo tudi v študijih Walta Disneya –
»airbrush« uporabljajo za dokončanje ozadij, svetlobne poudarke in sence, saj omogoča
realističen vtis podob. Od takrat dalje »airbrush« zavzame veliko vlogo pri proizvajanju risanih
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filmov. V šestdesetih letih postane »airbrush« kot nalašč za izdelavo naslovnice plošč in izdelavo
posterjev. Iz leta v leto priljubljenost »airbrusha« narašča, sčasoma pa si pribori simpatije tudi
med tradicionalnimi umetniki. »Airbrush« še vedno ni poznan kot orodje akademske
upodabljajoče umetnosti. Material pri »airbrush« tehniki risanja je najprej zračni čopič, ki je
povezan s kompresorjem zraka. Barve so predvsem akrilne, možne pa so tudi druge. Vse je
odvisno od površine, na kateri nastane končni izdelek (Airbrush, www.airbrush.si, dostop: nov.
2012).

Slika 94: Airbrush tehnika na kitari, Avtor: neznan,

Slika 95: Airbrush tehnika na avtomobilu

- »Wheatpaste« (zmes moke in vode)
Je tekoče lepilo iz rastlinskega škroba in vode. Uporabljajo ga že od antičnih časov za različne
domače in umetnostne obrti, kot so vezava knjig, kolaž in papier - mache. Primeren je tudi za
lepljenje plakatov na steno in druge površine (pogosto pri grafitih – nalepke). Podobno je
uporaben tudi za lepljenje tapet. Naredimo ga z mešanjem približno enakega dela vode in moke
in segrevamo, dokler se ne zgosti v pasto (How to make a Wheatpaste poster?,
http://thesecretyumiverse.wonderhowto.com/how-to/street-art-101-make-wheatpaste-poster0137642/, dostop: nov. 2012).
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Sliki 96 in 97: Primera street arta v tehniki wheatpaste

- Šablona (angl. stencil)
Gre za sredstvo, s katerim se s kombinacijo (navadno z roko) izrezane površine in spreja
plasirajo podobe in/ali črke na steno. Izrezana šablona se prisloni na površino, čeznjo pa se
pospreja. (Stencil, en.wikipedia.org/wiki/Stencil, dostop: nov. 2012)

Sliki 98 in 99: Banksy, Deklica z balonom, stencil grafit

-

Banksy, Smile, stencil na platnu

Nalepka
Plasiranje nalepk lahko uvrstimo kot vrsto »taganja«, lahko pa je postavljena brez tega

namena. Prva kategorija ima korenine v nalepkah, ki so se uporabljale za udeležence v skupinah
z napisom »Hello, my name is«, nakar so grafitarji te priredli tako, da so namesto imena izpisali
»tag« in ga lepili na ulico. Današnje nalepke segajo od računalniško izdelanih, sestavljenih v
večje oblike do preprostejših oblik itn. (Nalepka, http://fotografije.n3po.com/Slike/Streetartnalepke.jpg.html, dostop: nov. 2012).
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Sliki 100 in 101: Jon Burgerman

-

Projekcije
Razvoj tehnologije nenehno vzpodbuja nove načine izražanja. S pomočjo digitalnih

projektorjev tudi grafitni umetniki prestopajo mejo med konvencionalnim in digitalnim svetom.
Pločevinko barve v tem primeru nadomesti računalniško ustvarjena vizualna podoba, projicirana
na javne površine. Digitalni grafiti so privlačni, ker ne pustijo trajnih posledic v obliki težko
odstranljive barve. Zato jih tudi težko opredelimo kot dejanje vandalizma. Poleg tega v
kombinaciji z drugimi tehnologijami omogočajo nekaj, kar doslej v tej panogi ni bilo izvedljivo
– interaktivnost (Projekcije, www.urbanprojections.com, dostop: nov. 2012).

Slika 102: Digitalni grafit

Poleg naštetih načinov izražanja grafitov obstajajo tudi:
-

»Writer«
Writerji (pisatelji) delujejo večinoma kot posamezniki, lahko pa so tudi člani »crewa«.

-

»Kru« (angl. crew)
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Skupina povezanih grafitarjev, ki se prezentirajo bodisi pod določenim imenom bodisi pod
določeno kratico in pogosto rišejo skupaj. Nekoč je bil položaj posameznikov v »crewju«
določen, in sicer na vodjo grafitarske skupine, ki je bil ponavadi najizkušenejši član (pripravljal
je predloge, izbiral teren poslikave ter slikal najdelikatnejše dele »pieca«). Funkcije preostalih
članov so se delile na barvanje, risanje robov itn.
»Jam, tudi džem«

-

Jam je organiziran grafitarski dogodek, na katerem subkulturni grafitarji rišejo na legalne
površine – to so lahko stene, lahko pa denimo tudi mavčne plošče. Organizirajo jih lahko lokalni
grafitarji, ni pa nujno. Praviloma so udeleženci vabljeni in izrisujejo zgolj »piece«. (Velikonja,
2004)

1.3.6 Pomen grafitov
Grafiti so torej način izražanja umetnosti in subkulture, kot pravi Hrastar (1992). Grafiti in
street art so danes izjemnega pomena za družbo, saj so ob internetu eden izmed redkih načinov
javnega izražanja mnenj, ki ga lahko udejanjajo domala vsi posamezniki. Mnogi morajo svoje
nestrinjanje z dominantnimi idejami, ki prevladujejo v družbi, izraziti na alternativne načine
javnega izražanja mnenj, med katerimi sta izjemno pomembna tudi grafitiranje in street art.
Zapostavljeni sloji prebivalstva in družbene manjšine (politične, etnične, spolne itn.) lahko na ta
način namreč javnosti sporočajo, kakšne so njihove predstave o svetu, v katerem živijo ter
kritizirajo procese, ki jih potiskajo v podrejen položaj. Za razliko od navadne umazanije, kakor
jih nemalokrat označujejo, so torej grafiti in street art namerno dejanje sporočanja, komuniciranja
z javnostjo, v katerega so tisti, ki nimajo dostopa do mehanizmov odločanja in vplivanja,
nemalokrat prisiljeni. Grafiti so neposredna kritika javnega oglaševanja na jumbo plakatih, kritika
velikih neonskih napisov na stavbah ekonomskih korporacij, izložb prestižnih trgovin itn.

1.3.7 Grafiti v galeriji
Beja (2010) opisuje grafit kot kulturni fenomen ulične umetnosti in sestavni del ulic večjih
svetovnih mest. Najdemo ga tudi v galerijah, kjer je v primerjavi z mestom na varnem. Tu ni
nikogar, ki bi ga odstranil, nastane v dogovoru z upravljavci ali lastniki. Prihod grafita iz mesta v
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galerijo mu daje nove možnosti predstavljanja in interpretiranja. Grafit predstavlja raznoliko in
široko problemsko polje umetniškega. Zanimivo pri konceptu razstav grafitov je, da je umetnost z
ulice. Je nepremična umetnostna stvaritev. Visoka umetnost si prisvoji subkulturo grafitov na
podlagi sprememb, ki se zgodijo v njenem kontekstu že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.
Stepančič (2004) navaja, da je prva razstava grafitov leta 1973 v galeriji Razor v New Yorku.
Pomembna je v smislu dojemanja grafitov kot nove umetniške oblike, ki nastaja zunaj
umetnostnih institucij.
V osemdesetih in devetdesetih je takšnih razstav še več, vendar pomenijo zgolj dokumentacijo
uličnega dogajanja. Z vstopom v galerijo grafit ne pridobi na »umetniški veljavi«, ravno
nasprotno, prav ulica in kontriranje zakonu sta poglavitna dejavnika, ki določata grafitom
poseben položaj in jih ločujeta od drugih vizualnih umetnosti (Urbani dogodki – Dunaj,
http://www.siol.net/kultura/novice/, dostop: nov. 2012).
Stepančič (2004) opisuje prvo pregledno razstavo grafitov v galerijskih prostorih v Sloveniji.
Na stenah in oknih galerije so nasprejani in tudi naslikani tagi, pieci in bomberji, skratka podobe
stenskih slikarij aktualnega subkulturnega fenomena kulture hip hop. Termina pregledna razstava
in stenske slikarije bi se lahko marsikomu zdela neustrezna za kontekst grafitnega ustvarjanja, saj
izhajata iz visoke umetnosti. Grafiti pa naj ne bi bili umetnine. Pripadali naj bi svetu, ki je zunaj
umetnosti; svetu, ki je bližji vizualni kulturi, torej vsepričujočim vizualnim podobam medijev,
mode, televizije, komercialnega filma in digitalnega sveta. Tako grafiti »skočijo« iz enega v drug
kulturni kontekst. To se zgodi pred nekaj desetletji. »Skoke« ilustrirata Jean-Michel Basquiat in
Jonathan Borofsky s svojima različnima ustvarjalnima potema. Jean-Michel Basquiat izhaja iz
new-wava, ki preplavi modo, »styling«, glasbo in grafite v New Yorku v drugi polovici
sedemdesetih let. Leta 1981 podpiše pogodbo z ugledno newyorško galeristko Annino Nosei, s
katero se dogovorita, da ji v zameno za denarno in materialno nadomestilo dostavlja na platno
naslikane slike. Pogodba mu omogoči prodor med slavne. Po enem letu odpre prvo samostojno
razstavo v eni od najvplivnejših galerij tistega časa, galeriji Mary Boone, ki je vključena v Muzej
moderne umetnosti v New Yorku. Kmalu cene njegovih platen dosežejo vrednost renesančnih
mojstrov. Basquiat je najprej slaven pod vzdevkom Samo.
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Slika 103: Jean Michel Basquiat (ploskve, podobe in citati),
razstava na Dunaju v Kunsthalle

Borofsky ima v drugi polovici sedemdesetih let vrsto razstav v uglednih galerijah ZDA, na
katerih veliko del neposredno nariše ali naslika na stene galerije. Pomaga si s projektorjem, ki
natančno in v želeni velikosti prenese podobe s transparentnih papirjev na galerijsko steno.
Basquiat in Borofsky kažeta, da so meje med visoko umetnostjo in neumetnostjo ali kultiviranim
in ljudskim ustvarjanjem prepustne. (Stepančič, 2004)

Slika 104: Razstava Jonathana Borofskega v New Yorku leta 2009

Keith Haring je umetnik in aktivist, čigar delo izhaja iz newyorške ulične umetnosti
osemdesetih let. Nastopi na najpomembnejših razstavah sodobne umetnosti, kot so Dokumenta v
Kasslu, Whitney in bienale v Sao Paolu. Največjo priljubljenost mu omogočijo ulične poslikave v
New Yorku, Riu, Tokiu, Berlinu, Amsterdamu in Londonu, kipi za otroška igrišča in intervencije
v javnih urbanih prostorih. (Keith Haring, en.wikipedia.org/wiki/Keith_Haring, dostop: nov.
2012)
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Slika 105: Keith Haring, razstava na Dunaju v Kunsthalle 2010

Brezpogojni kralj ulične umetnosti je nedvomno umetnik, znan kot Banksy, ki za vedno
spremeni urbano umetnost in pogled javnosti nanjo. Danes se njegova poulična umetnost na
dražbah prodaja za velikanske vsote. Posname tudi dokumentarni film »Exit Through the Gift
Shop«,

ki

je

nominiran

za

oskarja

(10

kontroverznih

uličnih

umetnikov,

http://www.siol.net/scena/top deset/2011/09/, dostop: nov. 2012

Slika 106: Dokumentarec o Banksyju

Slika 107: Banksyjeva urbana intervencija, Kunsthalle 2010

Italijanski umetnik Blu svoje značilne, nadrealistične podobe, ki pogosto pustijo občutek
nelagodja, upodobi na zidovih po vsem svetu. Tudi Blu za galerijo Tate Modern ustvari ogromno
umetniško delo. Med njegove najuspešnejše projekte nedvomno sodijo animirani grafiti (Blu,
artist, en.wikipedia.org/wiki/Blu (artist), dostop: nov. 2012).
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Slika 108: Blu, Konec sveta

1.3.8 Organizirani grafitarji
Stepančič (2004) opisuje, da se grafitarji ustvarjanja lotevajo premišljeno, iščejo vzpodbude
pri drugih, opazujejo razvoj svojih kolegov, komentirajo njihov napredek. Grafitarji z več
izkušnjami lahko ustvarijo komplicirane, tehnično izpopolnjene, velikokrat težko berljive
preplete črk. Večina od njih ima skicirko, v katero beležijo spontane misli in ideje. Samostojni
ulični umetniki, »writerji«, se povezujejo v skupine, »crewje«. Sistem delovanja posameznika
znotraj skupine je podrejen njegovemu položaju znotraj nje, tega pa določata njegova risarska in
tehnična spretnost. Vodja grafitarske skupine je ponavadi najizkušenejši član in najboljši
»writer«. Funkcije ostalih članov se delijo na barvanje, risanje robov in na tiste, ki kontrolirajo
nepotrebno kapljanje barve in jo v takšnih primerih brišejo. Grafitarji se med seboj poznajo
predvsem po vzdevkih (angl. nick-names) oz. »nickih«.
Najbolj znani in najboljši so tisti, ki res obvladajo stvari, tehnično in stilistično, in so povrhu
še ustvarjalni. ZEK Crew je slovenska grafitarska skupina, ki je pred kratkim praznovala že deset
let delovanja. Ima osem članov in enega pridruženega. Dobivajo tudi naročila: med opaznimi je
bila akcija Orto za Simobil, za Kinodvor pa so pripravili jumbo plakate za film Brez imena (Sin
Nombre). Filozofija ZEK Crewa temelji na treh »ustanovnih stebrih«: »fresh, trash in cash«.
Izbirajo med kombinacijo drago, a izvirno ali pa sveže in poceni. Slog uličnih umetnikov, kot se
radi poimenujejo, je prepoznaven po prepletanju minimalizma s kičem, po obdelavi starih
spominov z novodobnimi tehnikami. Fantje so urbanemu občinstvu znani po številnih projektih,
od grafitov do oblikovanja logotipov, revij, majic, nalepk in razstav.
(ZEK Crew, http://www.culture.si/en/ZEK_Crew, dostop: junij 2013)
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Slika 109: ZEK Crew, delo je bilo nagrajeno z Brumnovo nagrado za najboljši oglas 2005.
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2

PEDAGOŠKO RAZISKOVALNI DEL
Učne ure sem izvedla na Osnovni šoli Vače v 8. in 9. razredu in v 1. letniku gimnazije na

Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. Načrtovana likovna naloga v osnovni šoli se je v tehniki
razlikovala od likovne naloge v gimnaziji. V osnovni šoli so učenci rešili obsežno klasično
stensko poslikavo (mural) z uporabo prostorskih ključev, medtem ko so gimnazijci ustvarjali
street art s spreji, šablonami in nalepkami v barvnih kontrastih.

2.1

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA
Pri pouku likovne vzgoje učitelji pogosto izpuščajo vsebine, povezane z vizualnimi

komunikacijami. Te vsebine je mogoče vključevati pri likovnih nalogah na različnih likovnih
področjih. Za večjo motivacijo učencev se lahko ob spoznavanju posebnosti vizualnih
komunikacij izvede likovna naloga, ki izpostavlja problem vizualne kulture ulice in se ob tem reši
likovni problem oblikovanje grafita z uporabo različnih materialov. Poleg večje motivacije
učencev lahko učitelj dosega tudi večjo ustvarjalnost in pozitiven odnos do izdelave grafita in
njegove umetniške vrednosti. Zato so bili cilji naslednji: raziskati možnosti vključevanja
oblikovanja grafita v likovne naloge področja vizualnih komunikacij in slikanja; raziskati vpliv
izvedbe likovne naloge z oblikovanjem grafita na učenčev odnos do teh stvaritev, doseči
ustvarjalnost učencev pri upodabljanju grafitov.
RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

2.2

Na podlagi zastavljenih ciljev sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Ali lahko oblikovanje grafita vključimo v likovno dejavnost v osnovni in srednji šoli?
2. Ali se po izvedbi likovne naloge spremeni odnos učencev do ustvarjanja grafita?
3. Ali so bili pri oblikovanju grafita učenci ustvarjalni?
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2.3 POTEK LIKOVNE DEJAVNOSTI
2.3.1 Učna priprava za osnovno šolo
Šolsko leto: 2012/2013
Datum: 12. 3. 2012
Razred: 8. in 9. r
Predmet: likovno snovanje
Število ur: 6 ur
Likovno področje: vizualne komunikacije, slikanje
Likovna naloga: izdelava grafita (murala) z upoštevanjem prostorskih ključev
Likovni motiv: »sanjski vrt«
Likovna tehnika: akrili, koncentrat za stensko barvo
Likovni materiali in orodja: čopiči, časopisni papir, krpe, lončki za vodo, barve
Učna sredstva in pripomočki: fotografije likovnih ustvarjalcev – PowerPoint predstavitev,
učbenik
Učne metode: demonstracija, razlaga, diskusija
Učne oblike: frontalna, individualna
Medpredmetna povezava: zgodovina, glasba
Vrsta učne ure: kombinirana
Viri in literatura:
 Tacol, T., (1996). Likovno izražanje, založba Debora, Ljubljana
 Berce Golob, H., (1993). Likovna vzgoja – načini dela pri likovni vzgoji. Priročnik za
učitelje na predmetni stopnji osnovne šole, Državna založba Slovenije, Ljubljana
 Tacol, T., Karim, S., Frelih, Č., Rimele, O., Kramberger, A., Klančnik, R., Markočič, V.,
Puvar, R., Šimenc-Mihalič, I., Muhovič, J.) (2004), Učni načrt likovna vzgoja, Zavod RS za
šolstvo, Ljubljana
 internetni viri

Učni cilji:
Učenci:
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-

usvojijo značilnosti slikarske tehnike mural;

-

razvijejo zavest o raznovrstnosti grafitov od prazgodovine do danes;

-

razvijejo pozitiven odnos do vloge vizualnih komunikacij;

-

z uporabo prostorskih ključev prikažejo tridimenzionalnost in globino prostora;

-

usvojijo in utrdijo pojme: grafiti, street art, mural, vizualno sporočilo, idejna zasnova;

-

po oblikovanih kriterijih ovrednotijo lastna dela in dela vrstnikov.

Aktivnost učitelja

Aktivnost učencev

1. Uvodni del:
Pozdravim učence in se predstavim.
Pokažem nekaj likovnih stvaritev – risb,
slik, grafik in fotografij grafitov ter
učence usmerim v ugotavljanje razlik.
Predvajam jim video »Graffiti artist«,
kjer je predstavljen postopek ustvarjanja
Pojasnijo razlike in izpostavijo grafite.

grafita – murala.
2. Osrednji del:
-

Posredovanje

novih

likovnih

pojmov
Učencem pokažem fotografije grafitov
in skupaj ugotovimo, kaj pomenijo
pojmi ulična umetnost – street art,
grafiti, murali. Umetnost ulice (angl.
street art) je razmeroma nova grafičnovizualna umetniška zvrst, ki v zadnjih
letih postane nadgradnja grafitov. Street
art v grafitarstvo prinaša nove medije –
računalnike in internet. Ulični umetniki
ustvarjajo npr. tudi z nalepkami, izrezki,
s skulpturami, z akrilnimi barvami,

Ob fotografijah opredelijo pojme ulična umetnost,
grafiti, murali.

airbrushem, aerosolom, uličnimi kolaži
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in tudi z znakovno sporočilnostjo in
digitalnimi-svetlobnimi grafiti. Grafit je
risba, napis ali slika na javni površini
(največkrat na zidu). Pri tem ustvarjalci
uporabijo kredo, oglje, permanentni Povedo, da so grafiti poslikane stene in da
flomaster ali sprej. Mural je grafit, popestrijo mesto. Pojavljajo se povsod v mestih,
narejen v legalni atmosferi. Je delo na skate parkih, na pločnikih ... Sporočajo nam
večjega

števila

grafitarjev,

kjer

je nezadovoljstvo,

čustva,

politično

dogajanje,

ponavadi dodelano tudi ozadje. Izdelava pozitivna sporočila, svobodno izražanje …
murala traja dlje časa, saj gre za
obsežnejšo poslikavo stene.
Učence

spodbudim

še

k

večjemu

sodelovanju z vprašanji:
»Kaj za vas pomeni vizualna kultura
ulice?«, »Ali vam je grafitarstvo všeč?«,
»Kje se pojavljajo grafiti?«, »Kaj nam
sporočajo?«
Učencem razložim, da se grafitarji za
večjo prepoznavnost in vidnost grafitov Gledajo primere, iščejo in pojasnjujejo posebnosti.
poslužujejo tudi prostorskih ključev in Prostorski ključi ali globinska vodila nam s
barvnih kontrastov, saj z njimi ustvarijo posebnimi načini upodabljanja in organiziranja
globino prostora in tridimenzionalnost, oblik na slikovni ploskvi ustvarjajo iluzijo globine
kar

gledalca

prepriča

v

realnost prostora na ploskvi. Vrste prostorskih ključev:

upodobljenega.

Učence

usmerim

v

-

navidezna konvergenca vzporednih linij,

prostorskih

-

manjšanje/večanje predmetov,

ključev. Ob slikovnem gradivu učence

-

manjšanje/večanje razdalj med predmeti,

spodbujam k sodelovanju z vprašanji in

-

stopnjevanje gostote,

podvprašanji: »Kateri prostorski ključ

-

atmosferski učinek (predmeti v ozadju so

pojasnjevanje

mislite,
grafitu?«,

da

posebnosti

je

uporabljen

»Zakaj

vzbuja

na

tem

občutek

zamegljeni, manj intenzivni),
-

izginjanje podrobnosti,
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tridimenzionalnosti?

-

prostorski učinek barve (tople barve
delujejo bližje kot hladne),

-

sence (nasebne, vržene),

-

položaj likovnih enot na formatu,

-

prekrivanje

–

najmočnejše

globinsko

vodilo.
-

Posredovanje likovne naloge

Učencem pojasnim, da bodo izdelali Narišejo vsak svojo skico na papir.
grafit mural, in sicer na betonski ograji
pred njihovo šolo. Pri tem bodo uporabili
znanje o prostorskih ključih. Razdelim
jih v pare in svetujem, da uporabijo
akrilne barve in koncentrate za stensko
barvo. Opozorim jih na pravilno uporabo
likovnega

materiala

(akril

omogoča

pastozen nanos, lahko se prekriva,
primeren za detajle, medtem ko je
koncentrat za stene primernejši za
obsežnejše

poslikave,

npr.

ozadja).

Svetujem jim, da najprej narišejo skico Na igrišču pred steno si pripravijo prostor, vse
na papir, za kar imajo 15 minut časa. potrebne pripomočke in materiale za likovno
Rečem jim, naj naslikajo motiv »sanjski ustvarjanje in začnejo prenašati skice na steno.
vrt«.
Nato odidejo na igrišče, kjer vsakemu
paru dodelim del stene. (Razdelitev stene
in merjenje naredim že pred začetkom

Obnovijo likovno nalogo:

učne ure). Učenci prerišejo skico na

-

Izdelava grafita mural

dodeljen del stene.

-

Upoštevanje prostorskih ključev

Učencem razdelim ves potreben material

-

Upodobitev grafita v tehniki akril

(časopisni papir, lončke, krpe, čopiče,
barve Dipi, akrilne barve).
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Učence usmerim v obnovitev likovne
naloge.
Likovno izražanje
Opazujem dejavnost učencev in nudim Najprej narišejo skice in nato začnejo slikati –
pomoč, če kdo potrebuje spodbudo in nanašati barve.
nasvet.
Deset minut pred koncem ure naročim, Vsak počisti za sabo in pospravi slikarski material
naj učenci počasi zaključijo delo. Skupaj in pripomočke.
si ogledamo nastale poslikave.
3. Zaključni del

Opazujejo grafit, oblikujejo kriterije vrednotenja

Učence usmerim v obnovitev likovne ob obnovitvi likovne naloge:
naloge,

ogled

nastalih

muralov,

v

-

Upodobitev grafita mural,

oblikovanje kriterijev za vrednotenje in

-

uporaba prostorskih ključev,

skupno komentiranje del.

-

izvirnost motiva oz. kompozicije,

-

odzivnost učenca

Pokomentirajo postopek dela in povedo, česa so se
Učence po končanem delu vprašam o v procesu ustvarjanja naučili, kaj jim je bilo všeč
njihovem pogledu na ulično umetnost in in kaj ne.
njihovem odnosu do nje, da s tem
presodim uspešnost izvedene šolske ure.
Vprašam jih, če jim je bila naloga všeč
in zakaj.
2.3.2 Analiza izvedbe učne ure
Likovno nalogo v osnovni šoli sem izvedla v skladu z učnim načrtom za predmet Likovna
vzgoja v osnovnih šolah. Izbrana vsebina je bila primerna za učence 8. in 9. razreda, usvajanje
novih pojmov pa se je navezovalo tudi na predznanje učencev. Reševali so likovni problem
prostorski ključi pri ustvarjanju obsežnega murala na betonsko ograjo. Struktura učnega procesa
se je skladala z vsebino in cilji. Prvo učno uro smo začeli z desetminutno uvodno motivacijo in
ugotovili različne načine likovnega izražanja. V osrednjem delu smo si ob razlaganju pojma
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grafiti pogledali video »Graffiti artist«. Učencem se je motivacija povečala in komaj so čakali, da
se sami lotijo poslikave. Sledil je pogovor o različnih grafitih, utrjevanje predznanja ter podajanje
likovne naloge. Učenci so se aktivno vključevali v diskusijo in povedali svoje mnenje o grafitih,
street artu in muralih. Razdelila sem jih v dvojice in v petnajstih minutah so narisali skico
»sanjskega vrta«. Pri risanju skice so uporabili znanje o prostorskih ključih, jo prenesli na svoj
del stene ter začeli nanašati barve. V naslednjih učnih urah smo obnovili na novo usvojene
likovne pojme in nadaljevali z ustvarjanjem murala z barvami Dipi. Zaradi obsežne stene so za
delo porabili šest učnih ur, česar so bili učenci zelo veseli. Bili so dobro organizirani, delali so v
parih. Opozorila sem jih na povezovanje slik med seboj, tudi na barvo ozadja, linijo tal in neba,
na prehajanje zgodbe, kar so odlično izpeljali – z inovativnimi rešitvami. Tukaj so pokazali tudi
timski duh in pripravljenost na sodelovanje med seboj.
Uporabila sem metode razlage, pogovora in demonstracije ob različnih učnih pripomočkih s
primernim vsebinskim, estetskim ter raznolikim didaktičnim gradivom. Pri reševanju likovne
naloge sem izbrala delo v parih, kar je prispevalo k večji solidarnosti, sodelovanju in k
skupinskemu reševanju likovnega problema. Ob ponovitvi na novo spoznanih likovnih pojmov,
ob vrednotenju likovnih del in iz odgovorov intervjuja s posameznimi učenci sem ugotovila, da
so bili izobraževalni in vzgojni cilji izpolnjeni.
Učenci so se izkazali kot visoko motivirani za delo, med njimi je vladalo delovno in
ustvarjalno razpoloženje. Menim, da je bil način vodenja pouka primeren psihofizičnim
sposobnostim učencev. Učne oblike so bile primerno zasnovane in učni koraki so bili časovno
pravilno načrtovani. Uvodnemu delu je sledil teoretični del, nato pa preizkus novo usvojenega
znanja v praksi.
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2.3.3 Predstavitev nekaj nastalih izdelkov:

Slika 110: Učenca 1 in 2

Stenska poslikava dveh učencev je dokaj preprosta. Razvidni so elementi: travnik, drevo, ptica,
sonce, metulj, krtina in ozadje. Barve, ki sta jih uporabila so vzete iz realnosti, naravne. Oblike so
preprosto oblikovane, v tem primeru ni razpoznati večje mere domiselnosti, nastala slika je
preprosta in samoumevna. V oblikovanje motiva sta vgradila prostorske ključe: -manjši/večji
predmeti, - prostorsko učinkovanje barve (sonce nam deluje najbližje zaradi tople barve), položaj oblik na formatu in prekrivanje. Prostor sta prikazala z razporeditvijo oblik na formatu in
prekrivanjem. Najbližje nam je ptica, zatem drevo, sonce in travnik, nato ostale oblike. Nastali
del grafita je kljub enostavnosti pravljičen, pritegnejo nas barve in kompozicija.

Slika 111: Učenca 3 in 4
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Slika drugih dveh učencev ima že precej oblik. Naslikana drevesa, travnik, grmiček, šopi trave,
ovce na hribu, kozolec, metulji so zanimivo razporejeni. Naslikanih je več detajlov. Prostorski
ključi, položaj likovnih elementov na formatu, izginjanje podrobnosti in atmosferski učinek
(predmeti v ozadju so zamegljeni) pričarajo širno pokrajino.

Slika 112: Učenca 5 in 6

Naslikan motiv deluje zelo prepričljivo, saj sta učenca izkoristila znanje o prostorskih ključih.
Opazimo lahko: manjše in večje predmete; stopnjevanje gostote (ovce); atmosferski učinek;
izginjanje podrobnosti; položaj oblik na formatu; prekrivanje. Slika ima tudi precej oblik:
drevesa, travo, rožo, metulja, oblaka, cerkev, pot, veliko krtino, hribe. Poslikava je domiselna,
izvirna in živa. Naslikana je bolj v hladnih tonih, učenca bi lahko dodala še kaj toplejših barv.
Ideja s potjo, ki se vije s hriba, je dobro zasnovana. Ustvarila sta bolj panoramski pogled na vas
ali širšo pokrajino, manj pa sta vključila domišljijo.
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Slika 113: Učenca 7 in 8

Naslikana slika deluje zelo prepričljivo. Je zanimiva in živahna, premalo pa sta vključila
domišljijo, zato ni nastal sanjski vrt. Razmišljala sta predvsem o tem, kakšne stroje potrebujemo
za oskrbovanje vrta. Učenca sta domiselno ustvarila prehod iz slike v sliko, saj poslikava ni bila
skicirana v celoti, temveč le po delih. Učenca pri upodobitvi motiva nista vključila znanja o
prostorskih ključih. Vtis globine nam daje le cesta v ozadju, po kateri se je pripeljal traktor. Pri
izvajanju likovne naloge sta me učenca prosila, če lahko upodobita traktor. Res, da to ni ravno
podoba vrta, vendar sem jima dovolila, da upodobita izbrani motiv.

Slika 114: Učenca 9 in 10

Nastala slika je enostavna in barvitejša od ostalih. Iluzija prostora je prikazana s prekrivanjem, z
uporabo tople barve, ki so nam na videz bližje in s položajem oblik na formatu. Kompozicija ni

68

posebej izvirna, pritegnejo pa nas močne barve in detajli na velikih cvetovih rož. Ni izvirnega
prehoda v naslednjo sliko, saj je talna črta pri naslednji sliki več kot za polovico višje.

Slika 115: Učenca 11 in 12

Poslikava je izrazito barvita. Učenca sta izbrala zanimiv motiv – kravo Milko. Vsebina je
pravljična. Kompozicija je vodoravna, prikaz prostora s prostorskimi ključi je skromen. Posebno
je veliko sonce za kravo.

Slika 116: Učenca 13 in 14

Učenca sta upodobila pisan travnik, metulje, čebele in sonce brez prikaza prostora s pomočjo
prostorskih ključev. Na sliki nas pritegnejo žive barve.
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Slika 117: Učenca 15 in 16

Ta mural je od vseh najbolj uspel. Motiv je domišljijski, prikaz prostora s pomočjo pravil
prostorskih ključev je izrazito dovršen. Opazimo manjše in večje predmete, prikazane s
prostorskim učinkom barve. Veliko je detajlov, ki popestrijo (različne vrste rastlinja, živali –
tiger, metulji, papige). Poslikava deluje zelo dovršeno, le fotografija je slabša, ker je polovica
poslikave v senci.

Slike od 118–120: Prikaz celotne poslikave stene iz ene ter iz druge strani in odsev poslikane stene v šolskih oknih.
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Fotografije s prikazom likovne dejavnosti:

Slika 121: Skiciranje

Slika 122: Nanašanje barve

Slika 123: V nastajanju

Slika 124: Sledi umivanje rok

Pri izvedbi učnih ur v OŠ Vače sem bila zelo navdušena. Učenci so bili disciplinirani, saj so
bili navdušeni nad poslikavo betonske ograje pred šolo. Zelo so se potrudili in njihova poslikava
po enem letu še vedno krasi betonsko steno. Delo je večinoma potekalo zunaj, zato so bili pri
ustvarjanju sproščeni. Pomagala sem jim pri odločitvah in jim odgovarjala na zastavljena
vprašanja. Nekaj težav se je pojavilo pri povezovanju posameznih slik v eno zgodbo. Učence sem
usmerjala predvsem v smiselno poslikavo ozadja ter višino horizonta. Upoštevali so moje nasvete
in slike med seboj inovativno povezali v enotno zgodbo. Prav tako so med seboj uspešno
sodelovali in izmenjevali mnenja.
Izkazalo se je, da je bila tematika učne ure ustrezno izbrana, saj mladostnike privlači
prepovedan način likovnega izražanja in pisanja po stenah. Seveda sem bila dogovorjena z
učiteljico ter ravnateljico za poslikavo stene pred šolo. Ustvarjali smo mural – poslikavo na
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legalna območja. Uživala sem v opazovanju njihovega ustvarjanja, skrbela sem za zalogo
materiala in jih spobujala k dokončanju poslikave.
Motiv »sanjski vrt« je omogočil svobodnejše ustvarjanje. Vsebina pa je bila za nekatere
učence preveč široka. Opazimo lahko, da so učenci doma iz vasi, zato je tudi izbor motivov temu
primeren.
Zamisel učne ure mi je uspela, še vedno ponosno pogledam obširno poslikavo stene, kadar se
peljem mimo OŠ Vače.
2.3.4 Učna priprava za srednjo šolo
Šolsko leto: 2012/2013
Datum: 17. 4. 2013, 22. 4. 2013
Šola: Škofijska klasična gimnazija Ljubljana Šentvid
Letnik: 1. letnik gimnazije
Število ur: 3
Likovno področje: vizualne komunikacije, slikanje
Likovna naloga: oblikovanje street art napisa z barvnimi kontrasti
Likovna tehnika: kombinirana
Likovni materiali, orodja, podlage: veliki beli kartoni (1,5 m x 3 m), spreji, akrili, manjši
kartoni za šablone, škarje, lepilo Mekol, flomastri, revije za izrezovanje nalepk, gobice za
tapkanje barve, veliki čopiči
Likovni motiv: ime/slogan street-artistične skupine
Učna sredstva in pripomočki: računalnik, PowerPoint predstavitev, knjiga
Učne metode: razlaga, diskusija, praktično delo
Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska
Vrsta učne ure: kombinirana
Medpredmetna povezava: zgodovina, sociologija, glasba
Viri in literatura:
-

Učni načrt za modul likovno snovanje v srednjih šolah

-

internetne povezave (ključne besede v brskalniku google)
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Učni cilji:
-

Dijaki ponovijo in nadgradijo pojme: barvni kontrasti, barvni krog, komplementarni

barvni kontrast in jih uporabijo pri likovnem izražanju;
-

za izdelavo grafita uporabijo različne materiale in izrabijo njihove značilnosti in izrazne

možnosti;
-

razvijajo pozitiven odnos do vloge vizualnih komunikacij in pomena grafitov;

-

razvijajo smisel in občutljivost za postopno in načrtno oblikovanje grafita;

-

povežejo likovne vsebine z glasbo in plesom ter humanističnimi vedami;

-

skupinsko rešijo probleme v likovni nalogi;

-

se navajajo na sodelovanje in delo po skupinah;

-

likovne izdelke kritično ovrednotijo.
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Aktivnost učitelja

Aktivnost učenca

1. Uvodni del (motivacija):

Dijake pozdravim in se predstavim. Povem
jim, da bom vodila štiri ure likovnega Ugotavljajo zvrsti glasbe in plesa in ju
snovanja. Zavrtim glasbo, ki je prispevala k povežejo z ulično grafitarsko dejavnostjo.
razvoju grafitov od 60. let 20. stoletja dalje, ker
so začetki tovrstne umetnosti povezani z
nastankom črnske hip hop subkulture, uličnega
pojava,

ki

poleg

grafitarske

dejavnosti

predstavljala še nov pristop h glasbenemu in
plesnemu ustvarjanju – rap, breakdance.

2. Osrednji del:
a) Posredovanje novih likovnih pojmov
Dijakom predstavim grafite in street art ter
njun

pomen

predstavitvijo.

skozi

čas

s

Ugotavljamo

PowerPoint

posebnosti

in

značilnosti posameznih zgodovinskih obdobij
in ustvarjanja poslikav na steno, omenimo Ob PowerPoint predstavitvi si ustvarijo
najzgodnejše začetke pisanja na steno v občutek nastajanja grafitov skozi čas,
prazgodovinskih jamah, skrivne simbole prvih pojasnijo
posebnosti
obdobij
kristjanov v katakombah, obnovimo znanje o (prazgodovina, prvi kristjani, bizantinska
najbolj znanih freskah in renesančnih umetnost, italijanska renesansa, barok,
umetnikih. Predstavim jim tudi muraliste, muralizem, današnji grafiti, podobni –
berlinski zid, prve grafitarje, ki razstavljajo v svetlobni grafiti ...).
galerijah,

svetovno

znanega

anonimnega

ustvarjalca »stencil« grafitov – Banksyja, Povedo, da grafiti sporočajo čustva ljudi,
moderne digitalno-svetlobne grafite, street art njihovo kritiko družbe/političnega sistema,
...

o talentu in navdihu ustvarjalcev, o
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Dijake usmerim v razmišljanje o tem, zakaj filozofiji ustvarjalcev ...
menijo, da se tovrstna subkulturna umetnost
razvija skozi čas in kaj nam sporoča. Kaj vse
nam povedo grafiti? Kakšna sporočila so skrita
v

njih?

Jih

lahko

prepoznamo?

Dijake Ugotavljajo razlike med grafitom in street

povprašam o njihovih asociacijah ob besedi artom.
grafit in street art. Razložim jim natančen opis
obeh pojmov.
Dijakom pokažem fotografije grafitov in jih
usmerim v ugotavljanje posebnosti.
Grafit je tipičen za subkulturo velikih mest in
pogosto

vsebuje

politična

sporočila

oz.

uporniški odnos do socialnih norm. Grafit se v
umetnosti obravnava kot oblika lastnega
likovnega izražanja.

Povedo, da je grafit risba, napis ali slika na
javni

površini

(največkrat

na

zidu),

Ulični umetniki uporabljajo tudi druge načine narejena s kredo, ogljem, permanentnim
za izdelavo grafitov. Uporabijo npr. nalepke, flomastrom ali sprejem. Izraz izhaja iz
majice,

akrilne

barve,

airbrush,

aerosol italijanske besede graffiti, tj. množinska

tehniko, ulične kolaže, znakovno sporočilnost, oblika
digitalno-svetlobne grafite ...

besede

graffito,

ki

označuje

»strganje (zidu)«. Beseda se je v tej obliki
razširila v večino svetovnih jezikov.
Street art, umetnost ulice, je razmeroma

Tako se dijaki zavedo pomena grafitov, nova grafično-vizualna umetniška zvrst, ki
njihovega
spremljanja

nastanka
človeške

v

prazgodovini

civilizacije

vse

ter v zadnjih letih postane nadgradnja grafitov.
do Street art v grafitarstvo vnaša nove medije

današnjih dni. Usmerim jih v ugotavljanje – računalnike in internet.
pozitivnega in negativnega pomena takšnega Povedo, da estetsko oblikovani grafiti
načina ustvarjalnega izražanja. Pokažem jim popestrijo in polepšajo dele mesta, medtem
primere estetsko oblikovanih in premišljeno ko
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čečkanje

po

stenah,

ki

vsebuje

načrtovanih grafitov ter street arta. Zatem jim neustrezne izraze, vzbuja negativen vtis o
pokažem še neestetske primere čečkanja po pisanju grafitov.
stenah ali drugih površinah, ki jih lahko Povedo, da poznajo svetlo-temni, toplooznačimo za vandalizem.

hladni in komplementarni barvni kontrast.
Svetlo-temni barvni kontrast je kontrast

Dijakom razložim, da grafitarji in street artisti med različnimi vrednostmi določene barve
hitrejšo prepoznavnost in opaznost grafitov (svetlozelena–temnozelena) ali med
dosegajo z rabo različnih barvnih odnosov, ki različnimi vrednostmi barv (svetlorumena–
gledalca presenečajo in izzivajo. Pogosto temnozelena). Toplo-hladni barvni kontrast
posežejo po barvnih nasprotjih/kontrastih. se uporablja za barvno gradnjo prostora v
Dijake usmerim v obnovitev znanja o barvnih principih modulacije, gramatiko toplokontrastih in jim pokažem barvni krog.

hladnih ekranov in pri barvni perspektivi.
Razlika med toplimi in hladnimi barvami
temelji na optični ravni barvne zaznave pri
potovanju svetlobe skozi oko in na
psihofiziološki
Komplementarni

ravni

barvne

barvni

zaznave.

kontrast

je

kontrast med komplementarnimi barvami,
ki si v barvnem krogu ležijo nasproti.
Barvni krog

(modra–oranžna, rumena–vijolična, rdeča–
zelena).
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Posredovanje likovne naloge

Dijakom povem, da bodo oblikovali street art
napis z uporabo šablon, nalepk, sprejev in Prisluhnejo likovni nalogi.
akrilnih barv. Pri tem bodo uporabili znanje o
barvnih kontrastih.
Pojasnijo posebnosti street arta.
Dijakom pojasnim, da bodo street-artistični
napis oblikovali na bel karton večjega formata
in

ne na steno. Pokažem

jim

tehniko Diskusija

šabloniranja in nalepk v street artu na lastnih
primerih.
Šablona (angl. stencil)
Sredstvo, s katerim se s kombinacijo (navadno
z roko) izrezane površine in spreja/barve
plasirajo podobe in/ali črke na steno. Izrezana
šablona se prisloni na površino, čeznjo se
pospreja.

Nalepka
Dijakom najprej še pojasnim, da so grafitarji
na začetku na nalepko izpisali »tag« in ga
nalepili na ulico. Današnje nalepke segajo od
računalniško izdelanih, sestavljenih v večje
oblike, do preprostejših oblik itn.
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Demonstriram jim enostaven primer. Razložim
jim, kako se najpreprosteje lotiti dela. Najprej
se spomnijo primerne vsebine za zapis, nato
naredijo skico na bel karton. Dijake razdelim v
skupine po od štiri do največ pet učencev in
jim povem, da izdelajo napis ali slogan lastne Razdelijo si delo v skupini, tako da ima
street-artistične skupine.

vsak svojo zadolžitev. Npr. eden skicira,

Z dijaki se še enkrat pogovorimo o street artu. drugi riše šablone, treji jih izrezuje, četrti
Povem jim, da je to nadgradnja grafitov, tako razmišlja o ozadju, peti pripravi likovni
ne bodo ustvarjali samo s spreji ali delali material itd. Pri snovanju napisa so pozorni
klasičnih poslikav s čopiči, temveč bodo pri na

znakovno

sporočilnost,

grafitarsko

tem uporabili še šablone in nalepke ter čimveč tipografijo, šablone, ki jih bodo izdelali,
domišljije in inovativnosti.

izrezke iz revij, predmete ... Vse to
povežejo v celoto na čim bolj izviren način.

Izdelava street art napisa
Dijakom svetujem pri izvedbi poslikave.

Izdelajo street art napis.
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3.Zaključni del
Dijake usmerim v ogled vseh primerov »street Dijaki dokončajo poslikavo in oblikujejo
arta« na kartonu in v skupno komentiranje ter kriterije vrednotenja.
Kriteriji vrednotenja:

vrednotenje del.

-

uporaba barvnih kontrastov pri
izdelavi napisa,

-

uporaba tehnike šabloniranja in
nalepk (izrezkov),

-

izvirnost motiva oz. kompozicije.

Ovrednotijo nastali izdelek.
Dijake po končanem delu vprašam o njihovem
pogledu na ulično umetnost

in njihovem Pojasnjujejo lastna mnenja.

odnosu do nje.

2.3.5 Analiza izvedbe učne ure
Likovno nalogo sem izvedla v skladu z učnim načrtom za modul Likovno snovanje v srednjih
šolah. Izbrana vsebina je bila primerna za dijake prvega letnika, usvajanje novih pojmov pa se je
navezovalo na njihovo znanje o barvnih kontrastih. Učni proces je trajal več učnih ur. Najprej
sem izvedla uvodno motivacijo, kjer so dijaki ugotovili posebnosti grafitov in ulične umetnosti.
Nato smo v osrednjem delu učne ure ob PowerPoint predstavitvi pogledali grafite in poslikave na
steno skozi čas – vse do današnjih dni. Spoznali smo tudi street art, ki je neke vrste nadgradnja
grafitov. Sledilo je utrjevanje predznanja o barvnih kontrastih ter posredovanje likovne naloge.
Dijaki so se aktivno vključevali v diskusijo, odgovarjali na vprašanja in povedali svoje mnenje o
grafitih in street artu. Dijake sem razdelila po skupinah po štiri ali pet in z veliko vnemo so začeli
ustvarjati. Motivirani so ostali do konca učne ure. V prvi učni uri so izdelovali skico izvirnega
imena/slogana skupine, izrezovali šablone in iskali nalepke v revijah. V naslednjih dveh učnih
urah pa smo najprej obnovili na novo usvojene likovne pojme in vse posebnosti za izvedbo
likovne naloge ter nadaljevali z ustvarjanjem street arta s spreji in akrilnimi barvami na karton.
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Pri izvedbi učne ure sem uporabila metode razlage, pogovora in demonstracije ob različnih
učnih pripomočkih s primernim vsebinskim, estetskim ter raznolikim didaktičnim gradivom.
Odločila sem se, da tokrat ne bomo ustvarjali na steno, temveč na večji bel karton, simulacijo
stene. Pri reševanju likovne naloge sem izbrala skupinsko delo, kar je prispevalo k večji
solidarnosti, sodelovanju in k skupinskemu reševanju likovnega problema. Ob ponovitvi novo
spoznanih likovnih pojmov, ob vrednotenju likovnih del in iz odgovorov učencev sem ugotovila,
da so bili izobraževalni cilji doseženi.
Dijaki so izkazali izjemno motiviranost za delo, v razredu je vladalo delovno in ustvarjalno
razpoloženje. Menim, da je bil način vodenja pouka primeren psihofizičnim sposobnostim
dijakov. Učne oblike so bile primerno zasnovane, učni koraki so bili časovno pravilno načrtovani.
Uvodnemu delu je sledil teoretični del, nato pa preizkus novo usvojenega znanja v praksi.
Z dijaki sem vzpostavila dober odnos, med delom sem jih opomnila na merila, ki jih morajo
upoštevati. Jezikovna kultura ter formulacije z moje strani so bile jasne in razumljive. Na koncu
smo likovne izdelke skupaj ovrednotili po oblikovanih merilih za vrednotenje, opozorili na
pomanjkljivosti, obenem pa pohvalili domiselne in inovativne rešitve.

2.3.6 Predstavitev nekaj nastalih izdelkov

Slika 125: skupina Flower Power

Skupina si je izbrala ime Flower Power. Uporabili so šablone, nekaj nalepk oz. izrezov iz revij.
Kompozicija je dinamična, format je zapolnjen. Izbrali so si komplementarni barvni kontrast,
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zelo primeren cvetličnemu motivu. Inovativno so izvedli likovno nalogo. Med seboj so dobro
sodelovali in ustvarili izviren »street art«.

Slika 126: Skupina Svet je lep

Skupina si je izbrala pozitiven slogan: »Svet je lep!« Uporabili so šablone, izrezane iz kartona kot
tudi lastne roke. Niso uporabili izrezkov oz. nalepk. Opazimo, da so levo zgoraj gradili tudi
grafični znak Superman. Vključili so kar vse barvne kontraste – od komplementarnega do toplohladnega in svetlo–temnega, kar prispeva k večji vizualni prepričljivosti. Pretiravali so s čistostjo
izdelka, na koncu so dodali preveč motečih elementov – zvezdice in odtisi rok

Slika 127: Skupina Art Kauboys
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Skupina »Art Kauboys«. Likovno delo je dovršeno, skoraj preveč polno/zasičeno. Uporabili so
komplementarni in toplo-hladni kontrast. Pritegnejo barve in domiselne rešitve pri uporabi
nalepk. Uporabili so zemljevid, peteršilj, banano ... Razvidna je tudi uporaba šablon, v prvem
delu imena skupine, pri črkah a, r in t. Vse to se dobro povezuje z njihovo idejo imena skupine.
Ozadje je naravno, travnato. Čeprav je količinsko več hladnih barv, likovno delo kljub temu
deluje živo in toplo. Uporabili so akrilne barve, le na nekaterih mestih je opaziti sprej.

Slika 128: Skupina Swagg

Skupina z imenom »Swagg«. So edini, ki so se v celoti poslužili tehnike sprejanja in šablone. Pri
tem so izjemno uživali. Opazila sem, da še nikoli prej niso ustvarjali s spreji in jih je to zelo
navdušilo. Odkrili so efekte, ki nastanejo ob sprejanju dveh barv hkrati in prišli do res
prepričljivih rezultatov. Na koncu so dodali še srebrni sprej, kar izdelek izjemno popestri.
Komplementarni barvni kontrast še dodatno poživi napis. Niso uporabili nalepk/izrezkov.
Likovno delo deluje zelo prepričljivo.

82

Slika 129: Skupina Infinite Love

Skupina »Infinite Love« je uporabila izrazit komplementarni kontrast, ki je hkrati tudi toplohladni. Uporabili so veliko izrezkov iz revij in jih vkomponirali v zanimivo zgodbo. Podoba rok
se ponavlja in ustvarja izvirno zgodbo. Tako lahko razberemo več vsebin: neskončnost, ljubezen,
oči, sonce, planet, vesolje ...

Slika 130: Skupina Dream team

Skupina »Dream team« je za ustvaritev napisa uporabila komplementarni kontrast, ki je hkrati
tudi svetlo-temen. Napis je preprost in dobro berljiv. Črke bi bile lahko bolj domiselne. Stil
spominja na Keitha Haringa. Dijaki so vgradili izrezke iz revij, vendar je teh bolj malo. Uporabili
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so tudi šablone, kar je videti pri zanimivo oblikovanih črkah. Na koncu so napis še pokapljali z
rumeno barvo, kar je sicer zanimiva ideja, vendar je likovno delo zato preveč zasičeno.

Slika 131: Skupina Bi you

Skupina »Bi you« si je izbrala zelo primerno ime za street artistično skupino. Uporabili so
komplementarni kontrast. Pri izvedbi tehnike pa šablone, nalepke, spreje in tudi akrilne barve.
Likovno delo je kljub uporabi različnih likovnih materialov enostavno, prepričljivo in čisto.
Kriteriji vrednotenja so bili doseženi.
Za izvedbo učnih ur v srednji šoli sem si izbrala Škofijsko klasično gimnazijo, ki sem jo
obiskovala tudi sama. Nastop sem opravila v Jegličevem dijaškem domu v vzgojni skupini
vzgojiteljice Irene. Na tej gimnaziji nimajo predmeta likovno snovanje in s tem tudi ne
praktičnega dela na likovnem področju. Imajo le predmet umetnostna zgodovina. Zato sem
prosila ravnateljico JDD, če mi dovoli izvesti grafitarsko delavnico v internatu. Bila sem vesela,
da lahko izvedem grafitarsko delavnico v internatu, ki sem ga obiskovala tudi sama. Dijaki so bili
navdušeni nad spreji in šablonami. Nekateri izmed njih so spreje uporabljali prvič. Ves čas dela
so bili motivirani in polni ustvarjalnih domislic. Koliko idej imajo mladi! V treh šolskih urah smo
ustvarili prepričljiva dela, ki so v večini zadoščala kriterijem vrednotenja.
Dijake sem razdelila v skupine po štiri ali pet. Po skupinah so dobro sodelovali, nadeli so si
pozitivna imena in slogane ter jih lepo likovno izrazili. Dijakom je bila tema grafitarstva in street
arta zelo všeč. V tem so naravnost uživali.
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Še nekaj fotografij z dela:

Slike od 132 do 135: Ustvarjanje s spreji in šablonami

ZAKLJUČEK

2.4

Pedagoško raziskovalno delo sem želela opraviti v osnovni šoli in gimnaziji, zato da si
pridobim različne pedagoške izkušnje in primerjam poučevanje na osnovni šoli s poučevanjem na
srednji šoli oz. gimnaziji. Z otroki in mladostniki delam že vrsto let v okviru prostovoljnih
dejavnosti, kot so skavti, mladinski center, prostovoljna društva. Želela sem opraviti učni nastop
z zanimivo tematiko, ki bo všeč skupini najstnikov in bodo zato bolj motivirani za ustvarjanje,
izdelki pa bodo izvirnejši. Hkrati sem jim želela tematiko grafitov približati, jim jo prikazati v
pozitivni luči in spremeniti njihov odnos do ustvarjanja grafitov. Predpostavila sem, da lahko
učitelj s takšno tematiko dosega večjo ustvarjalnost in pozitiven odnos do izdelave grafita in
njegove umetniške vrednosti. Na koncu pedagoško raziskovalnega dela lahko odgovorim na
raziskovalna vprašanja.
1. Ali oblikovanje grafita lahko vključimo v likovno dejavnost v osnovni in srednji šoli?

85

Ugotovitev je, da seveda. Zaradi zanimive teme se učenci in dijaki navdušeno lotijo reševanja
likovnih problemov in ustvarjanja grafitov oz. street arta. Ob tem se seznanijo s posebnostmi
ustvarjanja grafitov in ustvarijo pravilen odnos do tega načina likovnega ustvarjanja.
2. Ali se po izvedbi likovne naloge spremeni odnos učencev do ustvarjanja grafitov?
Gotovo se spremeni. Grafite in street art vidijo v bolj pozitivni luči in ne več kot vandalizem in
čečkanje po stenah. Ustvarjanje grafitov je lahko tudi začetek ustvarjalne poti nekoga.
3. Ali so bili pri oblikovanju grafita učenci ustvarjalni?
Učenci so bili ustvarjalni, kar se je pokazalo v izvirnih rešitvah in v kombiniranju različnih
grafitarskih tehnik.
Učenci in dijaki so bili navdušeni nad ustvarjanjem s spreji, šablonami, poslikavo stene pred šolo
... Pri tem so izrazili sebe, svojo domišljijo in ustvarjalnost in krepili medsebojne odnose z delom
v skupini. Tako zame kot zanje je bila to pozitivna izkušnja.
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