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ГРАФИТИИЛИ
УЛИЧНАУМЕТНОСТ

Сажетак: У сва ко днев ном го во ру ко ри сти мо из ра зе као што су 
гра фи ти и улич на умет ност а да ни смо си гур ни да ли су они си но
ни ми  или пред ста вља ју раз ли чи те пој мо ве. Ре ша ва ју ћи ту не до у
ми цу, би ће да те по је ди не де фи ни ци је, ме ђу ко ји ма ће би ти ука за но 
на слич но сти и раз ли ке, где ће мо по ку ша ти да на кра ју да мо јед ну 
ко ја об је ди ња ва све оно што пред став ња гра фи те. Освр том на 
во де ће кри ти ча ре у овом по љу ука за ће мо и на њи хо ва ми шље ња, 
као и на раз ли чи те вр сте гра фи та и на чи не њи хо ве из ра де.

Кључнеречи: Гра фи ти, улич на умет ност, де фи ни ци ја, вр сте

Гра фи ти, та го ви, сти ке ри,  
улич на умет ност, му ра ли.....

Свесутотерминикојекористимокадаговоримооуметно
стикојанасокружујеикојајеприсутнаунашемсвакоднев
номокружењу.Међутимколикосмозаправосигурнидали
је нешто графит илимурал, да ли је таг илижврљотина?
Дали јенеопходнодефинисатиове термине?Штао томе
кажунекитеоретичарикојисусебавилиовомтемом?Раз
матрајућиовеопцијеивећпостојећедефиницијенекиход
термина,покушаћудадамсвојевиђењеовепојаве.

Уметностсакојомсесрећемосвакодневнонијенасталада
бинекооставиосвојаделадасвојимтрајањемобележељуд
скуисторијуилидакрасезидовемузеја(мадаимаитаквих
случајева),већјетудабинекообележиотренутандогађај,
својуреакцијунаисти,илиједноставносвојеприсуствона
одређенојтериторијиграда.Одаклезаправосвеипочиње.

Почећу термином „графита”, на којима се првенствено
заснива рад. О томе када настају графити постоји више
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теорија.Наимеделуједазаправосвакокосебавиоовомте
момимасвојемишљење.Изтогразлогаразмотрићемовише
дефинцијатермина„графит”.

Mer ri amWeb ster: Dic ti o nary and The sa u rus:

Pic tu res or words pa in ted or drawn on a wall, bu il ding, etc.1

Ox ford Dic ti o na ri es:

Wri ting or dra wings scrib bled, scratched, or sprayed il li citly on 
a wall or ot her sur fa ce in a pu blic pla ce.2

Cam brid ge Dic ti o na ri es:

words or dra wings, espe ci ally hu mo ro us, ru de, or po li ti cal, on 
walls, do o rs, etc. in pu blic pla ces.3

Акосадаразмотримооветридефиницијевидећемодаимају
некесличностииразлике.Наимесвесеслажуутомедасу
графити„речи”,„слике”или„цртежи”,којисепрвенствено
налазеназиду.Потомсазнајемодаонимогубитинацрта
ни,скицирани,дословнопреведеноизгребаниназидуили
урађениспрејем,алионошто јебитноаштонаглашавају
другедведефиницијејестедасеграфитиморајуналазити
најавнимместима.УдефиницијикојудајеКембриџнаводи
сеитематикаграфита,наимекакооникажу,графитимора
јубитисмешниили забавни,непристојниилиполитички,
алитусесадможепоставитипитањеподкаквутематикуби
ставили„чистоуметничкеграфите”.

Преклопимосадаоветридефиницијеуједну:

Графити су речи, сликеицртежи, којимогу битинацрта
ни, скицирани, урађени спрејем, на зиду или некој јавној
површини, истовремно преносећи поруку која може бити
смешна,непристојнаилиполитичка.

Обратимопажњусадасамонапрвуреченицу„графитису
речи,сликеицртежи”.Оваквојдефиницијибисепрвиус
противио једанодводећихтеоретичараграфитаЛевинсон
Сидар(LewinsohnCedar).4Какосумодерниграфитинаста
лиудругојполовинидвадесетогвека,упочеткусутопре

1 MerriamWebster:DictionaryandThesaurus,1.April2015,http://www.mer
riamwebster.com/dictionary/graf ti

2 OxfordDictionaries,1.April2015.,http://www.oxforddictionaries.com/de
finition/english/graf ti

3 CambridgeDictionaries,1.April2015.,http://dictionary.cambridge.org/dic
tionary/british/graf ti

4 СидарЛевинсонјекустос,писациумнетник,којијепознаткаоистра
живачипознавалацуличнеуметностииграфита.УсвојојкњизиStre et 
Art The Graf  ti Re vo lu tion  заговаратезудасусамотаговиграфити,од
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свегабилитаговиодносноименаилинадимцикојисубили
исписиваниповозовима,потомидругимместима.Овита
говикаснијееволуирајутакоштољудикојиостављајусво
јепотписенастоједабудуоригиналниисвакопокушавада
развиједругачијистилкакобиисказаосвојујединственост.
Иако ови графити који су првенствено били сачињени од
словапрерастајуунештовишеикомпликованијештопо
чињеда укључујеицртежеи слике,Левинсоностајепри
томедасуграфитисамоонепредставекојеимајусловниса
држај.Свеосталобиспадалоподдоменуличнеуметности,
укључујућиграфитекаоједандеотога.

Размотримосадауличнууметност,акокажемодајеулична
уметностсваонауметносткојасеможенаћинапростору
улице,неподразумевалитоондаифасадезграда,којесу
признатекаоархитектонскадела,потомспоменике,спомен
плочеисвеонедругеобликеуметностикојисунамењени
јавномделовању,којеобитавајуизванинституција.

Сдругестранепостојидругагрупатеоретичара5којизасту
пајумишљењедасетерминкаоштоје„streetart”или„ou
tlawart”6,користиуместотермина„графити”,затоштотај
терминсасобомносинегативнеконотацијекаоштојеван
дализам.Даклеонисуовдесиноними.

Оваква теорија је применљивија на тренутно стање, јер и
акопризнамодасуграфитииуличнауметностдвапојма,
одкојихјеуличнауметностнештоширегопсега,ипакјесве
почелоодграфита.

Изоставићемоисторијуграфитакрозвекове,алисевратимо
натокадасунасталимодерниграфити.Започелисусата
говимаипрераслиунештовише,даклеакобиприхватили
тодасуграфитисамооникојиимајусловнепредставе,није
литонаодређениначинсаботирањеуметности,јеризгледа
каодајојсенеодобраванапредовање.Потомтусеможепо
ставитиипитањештајесаонимделимакојиимајуислова
и „чисто ликовне представе”.Дакле графити јесу настали
такоштосуупочеткубилисамоскупслова,алисунакрају
посталискупбоја,обликаипредстава.

Појамкоји јескороидентичанпојмуграфита јестемурал,
јермуралпредстаљазаправо„сликуназиду”.Ускладустим

носнопотписикојеостављајууметници.Свеосталосврставаууличну
уметност.

5 Pollock,C.andBattleground,A.(2013)A gal lery of the Ou tlaw: Ac hi ving the 
art of Ico noc last,Indiana.

6 „Outlawart“биупреводузначило„уметностванзакона”,којикористе
C.PollockиA.Battleground.
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можемозакључитидајеграфитширипојамодпојмамурал,
алидаграфитистовременоможебитиимурал.Ниједанод
овадвапојманеманекупосебнуодредницунаосновукоје
бивиделиразликемеђуњима.Наимеобичномураломсма
трамонекусликукојапокривацеозид,алиистотосеможе
деситиисаграфитом,којиможебитиурађенпрекоцелог
зида.Потомобамогубитирађенаиспрејемичеткомибо
јом.Муралјекаоиграфитсликаназиду,наравноимурал
можесадржатисловнепредставе,јерисликаможеиматиу
себислова.Тојепраксакојајепознатаакадемскомсликар
ству,којесеувишенавратаслужилолинвгистичкимједини
цамаусвојимделима.Требанагласити,међутим,даимамо
иситуацијукадавишеграфитапокривацеозид,даклеима
мокомпозицијувишеуметника,тусеразвијадилемадали
тиграфитизаједномогубитимурал.Јоштребаобратитипа
жњуинатодамураличестонезаузимајуповршинуцелог
зида,већсусамовећихдимензија.Дакле,неможемонапра
витибитнуразликуизмеђумуралаиграфита,јерсењихова
суштинапреклапа,рађениистимтехникама,захтевајујавну
површинузасвојепостојање.

Прематеоријикојусамнавела,графитпредстављаоношто
чинесамословнепредставе,тонеискључујењеговликовни
домен,такодаускладустимможемозакључитидаграфити
јесуиречиисликеицртежи.

Покушајмо сада направити поделу међу „породицом”
графита.

Прематехницинастанкаимамо:

1.Графитеурађенеуљаномкредом;

2. Графите урађене air brush техником, која се обично
користинамањимповршинама;

3.Графитерађенеспрејем,којисунамнајпознатији;

4. Стикере, који су заправоштампана представа на па
пирукојаселепиназид.

Вратимосеопетнатодаграфитможебитисастављенод
речи,сликаицртежа.

Оникојипредстављајусликеицртежемогубитиурађени
спрејемилипутемстикера,самоадаптираниназид,нарав
номогусекориститииair brush,каоиуљанакреда.Тује
и јошједнаврстаграфита,sten cil,којиподразумевајууна
предурађенушемунанекомтврђемматеријалупрекокога
сепрскаспрејеминатајначиностајеотисак.
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Илустрација1УлицаБудимска,општинаСтариГрад,
Београд,стенсилспрејназиду,април2015,

фотоАдријанаТурајлић
Требанагласитидасустенсилграфитипогоднизапонавља
ње,односноодједнешемекојасеурадиможесенаправити
вишеграфита,тј.можесеоставитивишеотисаканазиду.
Натајначинакоуметникжелидапренесенекупосебнупо
рукуилипредставуможетоврлобрзодаурадинавишеме
ста,засамонеколикотренутака.Наиме,кадасешемапри
слониназид,прекоњесепрскаспрејем,гдеостајеотисак.
Начинрадакојинајвишеподсећанаграфику.

Стенсилима су слични и стикер графити. Уметници раде
представенапапирукојезатимлепеназид,многиодњих,
макаронипознатијиштампајусвојерадовеувеликомброју
примеракаивећимформатимапапира.

Илустрација2ДвориштеуулициКраљевићаМарка,Београд,
стикерназиду,април2015,фотоАдријанаТурајлић

Кодграфитакојисесастојеодречиилислова,постојипо
деланаосновустиласлова.Какосусеовиграфитиразвили
првенственоизтаговабилојенеопходноразвитидругачи
јистилкакобисесвакиодњихразликовао,такодаданас
имамовишеводећихстилова.
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Илустрација3УлицаМасарикова,Панчево,
спрејназиду,март2015,фотоАдријанаТурајлић

Тусуblock let ters,гдесамназивоткриваочемусезаправо
ради,односнословасуурађенатакодасвакозасебечини
посебан„блок”.

Илустрација4НапуштениобјекатуулициСветозараШемића,
Панчево,спрејназиду,март2015,фотоАдријанаТурајлић

„Wildstyle”7графитисуурађенитакодасусваслованечитка.
Одлазетоликоуапстракцијутакодаскородапредстављају
самошаруилиорнамент.

Илустрација5ДвориштезградеуулициВукаКараџића,Панчево,
спрејназиду,март2015,фотоАдријанаТурајлић

7 Дивљистил
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„Bubble”графитиподразумевајудасвакословоличинаба
лон,тј.иматакавоблик,штоседазакључитииизназива
стила.Словасувишеокруглаизаобљена.

Илустрација6НапуштениобјекатуулициСветозараШемића,
Панчево,спрејназиду,март2015,фотоАдријанаТурајлић

Интересантно јеидаразличитедржавеилирегионимогу
развитидругачијуврстусловакојаћебитикарактеристич
насамозатоподручје.УБразилупостојистилкојисезо
ве„pixacao”8,асловаписанатомтехником„pixadores”.Ова
словаскородасунечитка,подсећајунаслова,односнона
чин писања неких древних цивилизација, тешко да би их
могаопротумачитиикоодсавременикакојинијеупућену
овутематику.

Обратимојошпажњунатагове,односнопотписе,одкојих
су почелимодерни графити, које пишу уметници како би
назначилисвојеприсутвонаодређенојтериторији.

Илустрација7,фотоАдријанаТурајлић
У последњих неколико година експанзију доживљавају и
3Dграфити,којистварајуоптичкеилузијеипокушавајуда
заварајувидпосматрача.

Уколикосеопетвратимонадефиницијеграфита,примети
ћемодапотојдефиницијистикеринеприпадајуграфитима,
јерсустикериодштампанадела,којаселепеназид.Тоне
рушиконцепцију,јерсустикеринасталипрвенственоизпо
требесамихуметника,одштампанаделакојаселепеназид

8 ПосебнаврстаграфитисловакојасекористиујугоисточномБразилу,у
СаоПаолуиРиодеЖанеиру,обичнонавеликимвисинама.
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једноставноомогућавајууметницимадабржеодусалица
места,збогзаконскихоквираовеуметности.

Илустрација8ЗидизнадMik ser Ho u seа,Карађорђева46,
Београд,април2015,фотоАдријанаТурајлић

Поред тога постоје и графити урађени на другим повр
шинама, каошто су графитина асфалту, на саобраћајним
знацима,наметалнимролетнамалокала,некеграфитечак
можемонаћиинаконтејнерима.

Можеморећиданиједнадефиницијанеодговарасвимгра
фитима,наимепотребнојенаправитинекуопштудефини
цијукојадозвољаваодступања,јеруметностграфитанепре
станоеволуираинемогућејујеобухватити.Дакле,потреб
нанамједефиницијакојаподразумевасамосуштинуграфи
та,онакојаћеобухватитињеговеразличитеврсте,урађене
различитимтехникама.

С тим у складу, покушаћу да направим општу дефи
ницију графита, која би омогућавала допуњавања или
проширивања.

Графитисупредставенајавнимповршинама,којемогуби
ти ликовне, лингвистичке (или комбинација оба), урађене
различитим техникама (спреј на зиду, стенсил, стикер...),
којиобичнопреносенекупоруку,различитесадржинекоја
варираодполитичке,хумористичке,ироничне,докултуреи
попкултуре.

Истокаоштоиуметностбежисвакојдефиницији,таконе
постојини„правилна”дефиницијаграфита,јерсуделакоја
стварачовековамаштаили„дух”,оноштонеможебитиде
финисаноионоштобежисвакојврстигенерализације.Како
јеуметност„прескочила”свеакадемскеоквире,таконемо
жемонизамислитиштасесвеможедеситисаграфитимаи
докојихграницасеонимогуразвијати.
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GRAFFITIORSTREETART

Abstract

Todescribedrawingsorpaintingsonthewallsweusedifferentwords
like:grafti,streetart, tags,murals...Butwhatdothesewordsreally
mean? To explain these terms, primarily grafti and street art, we
willcheckdifferentdefinitionsinordertofindwhichonecanexplain
bestwhatgrafti stand for.Wewill lookat conceptsof somecritics
ofgraftiandstreetart,justtoshowtheirwaysofrepresentingthese
terms,showinghowdifferenttheycanbeand,atthesametime,how
righttheycanallbe,becausegraftiandstreetartofferalotofspace
fordiscussion.Also,inordertounderstandthem,weneedtoknowhow
theyaremadeandinwhichtechniques,becausethisholdsthekeyfor

theirfurthercomprehension.

Keywords: Grafti, street art, definition, categories


