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ГРАФИТИКАОИЗРАЗБУНТА
Сажетак: Чи ње ни ца да су по де ље на ми шље ња око то га да ли гра
фи те тре ба при хва ти ти као са вре ме ни умет нич ки из раз, или сма
тра ти њи хо во при су ство у јав ним про сто ри ма чи ном ван да ли зма, 
ука зу је на страх од не мо гућ но сти ус по ста вља ња кон тро ле над 
по ру ка ма ко је њи хо ви ау то ри ша љу. Без об зи ра на то да ли су у 
пи са ној или ли ков ној фор ми, да ли пред ста вља ју по ру ку со ци јал не 
кри ти ке или са мо име гра фи те ра, по ру ке гра фи та ну де је дин стве
но зна че ње. Пра те ћи траг гра фи та Мач ке ши ро ког осме ха, чи ја 
је по ја ва пре пла ви ла Па риз то ком дру штве них про ме на по чет ком 
овог ве ка, фран цу ски ре ди тељ Крис Мар кер про ми шља про те сте 
на ули ца ма Па ри за про на ла зе ћи по твр ду сло га на из 1968. да по е
зи ја на ста је на ули ци. На ста ли као умет ност по тре бе, као је зик 
оних ко ји ма су би ли ус кра ће ни дру ги, кон вен ци о нал ни ји, ви до ви из
ра жа ва ња, гра фи ти ути чу на ко лек тив но по на ша ње љу ди, из вр ћу 
њи хо ву пер цеп ци ју ствар но сти и упу ћу ју на нов на чин раз ми шља
ња, по пут са ве сти дру штва ко је је по че ло да за бо ра вља ва жне 
аспек те жи во та. Схва та ју ћи их као сред ство ко му ни ка ци је, рад 
се ба ви овим фе но ме ном ана ли зи ра ју ћи га кроз сег мен те којe сва ки 
чин ко му ни ка ци је под ра зу ме ва. 

Кључне речи: гра фи ти, ко му ни ка ци ја, умет ност ули це, умет
ност и де мо кра ти ја, ту ма че ње де ла

До ку мен тар ним фил мом Le fond de l’air est ro u ge (A Grin 
Wit ho ut a Cat, 1977), фран цу ски ре ди тељ Крис Мар кер (Chris 
Mar ker), по ну дио је сли ку ре во лу ци о нар них по кре та ко ји су 
уз др ма ли Ју го и сточ ну Ази ју, Ју жну Аме ри ку, али и за пад но 
дру штво ше зде се тих и се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, 
ука зу ју ћи на не та ко дав но вре ме ка да је из гле да ло да су ве
ли ке про ме не мо гу ће. Ре фе ри шу ћи на на слов пр вог фил ма, 
два де сет се дам го ди на ка сни је Мар кер сни ма Chats perchés 
(The Ca se of the Grin ning Cat, 2004), сме шта ју ћи при чу у 
Па риз у пе ри од од 2001. до 2004. го ди не. Мар ке ра по но во 
за ни ма ју број ни про те сти, овај пут иза зва ни на па дом на 
Аме ри ку 11. сеп тем бра, ра том у Ира ку, али и ло кал ном по
ли тич ком си ту а ци јом и по нов ним из бо ром Жа ка Ши ра ка 
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(Jac qu es René Chi rac) за пред сед ни ка Фран цу ске. Оно што 
ове до га ђа је об је ди њу је, Мар кер у фил му при ме ћу је, је сте 
по ја ва гра фи та ве ли ке жу те мач ке на нај ма ње оче ки ва ним 
ме сти ма – кро во ви ма ви со ких згра да, ме тро ста ни ца ма, али 
и на па ро ла ма фран цу ских де мон стра на та. Пра те ћи траг ове 
Мач ке ши ро ког осме ха, на лик на Мач ка Це ре ка ла из Али се 
у зе мљи чу да Лу и са Ке ро ла (Le wis Ca roll), ко ја је по че ла да 
пре пла вљу је Па риз, Мар кер про ми шља и про те сте на ули
ца ма Па ри за. Мо жда је она, Мар кер раз ми шља, сим бол но
ве, по ли ти зо ва не ге не ра ци је, а мо жда и са мо ехо во ље на ро
да за ко ју је јед на прет ход на ге не ра ци ја у од ре ђе ном тре нут
ку би ла спрем на да се бо ри. Ова кав ма што ви ти из раз јав ног 
не за до вољ ства за ње га оправ да ва сло ган из 1968. да по е зи ја 
на ста је на ули ци.1

То ком сту дент ских про те ста у Па ри зу 1968. го ди не, гра фи
ти су игра ли ва жну уло гу у из но ше њу иде ја про те ста на та, 
а са мим тим и у раз у ме ва њу раз ло га њи хо ве бор бе. Иа ко је 
овај до га ђај скре нуо па жњу на гра фи те као вид из ра жа ва ња 
ми шље ња, фе но мен пи са ња по зи ду као из ра за бун та на стао 
је мно го пре 20. ве ка. Ста ри Ри мља ни су сво је не за до вољ
ство вла да ви ном Це за ра из ра жа ва ли пи са њем по ру ка на зи
до ви ма гра ђе ви на рим ског Фо ру ма, док су хри шћа ни по ру ке 
уре зи ва ли у зи до ве па ган ских хра мо ва и у ка та ком ба ма. У 
но ви је до ба, гра фи ти су обе ле жи ли сва ку ве ћу ре во лу ци ју, 
а сло га ни ис пи си ва ни по зи до ви ма мо гли су би ти упу ће ни 
не при ја те љу, али и слу жи ти за ин док три на ци ју на ро да од 
стра не вла сти, по пут оних на ме ње них за стра ши ва њу Је
вре ја у Не мач кој то ком Дру гог свет ског ра та. Гра фи ти су 
обе ле жи ли и ре во лу ци је ко је су усле ди ле – у Пор ту га ли ји, 
Шпа ни ји, Ју жној Афри ци и Мек си ку, па и бур на по ли тич ка 
и рат на де ша ва ња у на шој зе мљи де ве де се тих го ди на про
шлог ве ка, а ис пи си ва ње сло га на по чи ња ло је по сте пе но да 
пре ра ста у из ра жа ва ње сли ком и да до би ја фор му му ра ла.

Чи ње ни ца да исто ри ја гра фи та да ти ра још из пе ри о да пра
и сто ри је, у ком су на ста ли цр те жи на зи до ви ма пе ћи на, 
го во ри о су штин ској људ ској по тре би за ко му ни ка ци јом. 
Окол но сти ве ли ких дру штве них про ме на то ком ко јих су се 
ја вља ли ну ди и мо дел за њи хо во ту ма че ње. Мар ке ров филм 
мо же нам по слу жи ти као од ли чан по вод за раз ми шља ње о 
гра фи ти ма као на чи ну из ра жа ва ња, о по ру ка ма ко је нам ша
љу и од но су ко ји ус по ста вља ју са окру же њем. Без об зи ра 
на то да ли су у пи са ној или ли ков ној фор ми, да ли пред ста
вља ју по ру ку со ци јал не кри ти ке, или са мо име гра фи те ра, 

1 Mar ker, C. (Di rec tor) (2004) Chats per ches (In ter na ti o nal ti tle: The Ca se of 
the Grin ning Cat) [Mo tion Pic tu re], Fran ce: Les Films du Je u di, Ar te Fran ce.
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пору ке гра фи та ну де је дин стве но зна че ње. Схва та ју ћи их 
као сред ство ко му ни ка ци је, рад ће се ба ви ти овим фе но ме
ном ана ли зи ра ју ћи сег мен те ко ји сва ки чин ко му ни ка ци је 
под ра зу ме ва – по ши ља о ца, по ру ку, ме диј, при ма о ца и циљ. 

С об зи ром да су гра фи ти као кул тур ни фе но мен пр ви пут 
скре ну ли па жњу со ци о ло га, пси хо ло га и те о ре ти ча ра умет
но сти ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка, и овај рад ће се 
ба ви ти њи хо вом ана ли зом по чев ши од овог пе ри о да. Иа ко 
су се гра фи ти од та да раз ви ја ли и у Аме ри ци и Евро пи го
то во си мул та но, у нај ве ћем де лу ра да ће Аме ри ка би ти ко
ри шће на као мо дел за раз у ме ва ње овог фе но ме на, пру жа ју
ћи плод но тле за њи хов на ста нак, али и за про блем огра ни
чавања сло бо де из ра жа ва ња ко ју гра фи ти про кла му ју.

Сли ка 1
Гра фи те ри – по тра га за иден ти те том

Си ро ма штво, ра си зам, на си ље, чи ја је по ја ва у дра стич ном 
по ра сту за хва ти ла Аме ри ку пе де се тих го ди на про шлог ве
ка, до ве ли су до фраг мен та ци је дру штва и ства ра ња ге та. 
У ова квој ат мос фе ри, у Бронк су ће на ста ти то ком се дам де
се тих го ди на хипхоп кул ту ра као је дин ствен из раз си ро ма
шне омла ди не, об у хва та ју ћи му зи ку (реп и ди џе јинг), плес 
(брејк ден синг) и гра фи те. Так ми че ња у овим ве шти на ма 
пру жа ла су кре а тив но осло ба ђа ње од фру стра ци ја ко је је 
иза зи ва ло не за довљство жи во том и да ва ла мо гућ ност при
зна ња да је не ко од њих био нај бо љи у не че му. Хипхоп је 
на стао као по сле ди ца со ци јал них, кул тур них и по ли тич ких 
не јед на ко сти ко је је Аме ри ка све сно по др жа ва ла. Под ра
зу ме вао је соп стве ни умет нич ки из раз, вред но сни си стем 
и жар гон, по мо ћу ко јих је до ка зи вао сво ју моћ оп ста ју ћи 
у окви ру ве ћег си сте ма, од би ја ју ћи аси ми ла ци ју. На сво је 
при су ство ука зи вао је ис ти ца њем ис ку ства и оби ча ја за јед
ни це и ет нич ких гру па у окви ру ко јих је на стао, а ко ја су од
у да ра ла од ис ку ства до ми нант ног про фи ла аме рич ког дру
штва. Иа ко су гра фи ти на ста ли ме ђу мла ђом по пу лацијом 
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пре те жно афроаме рич ког и пор то ри кан ског по ре кла, вре
ме ном су се са хипхоп кул ту ром по и сто ве ћи ва ли и при
пад ни ци рад нич ке кла се, ко ји та ко ђе ни су би ли по жељ ни у 
WASP дру штву.2 Ни је про шло мно го вре ме на ни пре не го 
што су гра фи ти по ста ли прак са љу ди раз ли чи тог по ре кла, 
чи ји је је ди ни циљ био да учи не да се њи хов глас чу је. Вр ло 
бр зо, они су по ста ли прак са у зе мља ма ши ром све та, по
себ но оним у ко ји ма су кла сне раз ли ке, или не за до вољ ство 
друштва вла да ју ћим си сте мом, би ле по себ но из ра же не.3

По че так гра фи та у Њу јор ку ве зан је за крај ше зде се тих го
ди на, ка да је из ве сни Ху лио (Ju lio), ко ји је жи вео у 204. ули
ци, по чео да ис пи су је сво је име Ju lio 204, пр во у њу јор шком 
ме троу, а за тим и у свим де ло ви ма гра да. Ка да је се дам на
е сто го ди шњи Грк, Де ме три ос, пре пу нио Њу јорк те гом Ta ki 
183, јав ност је по че ла да се ин те ре су је за зна че ње ових по
ру ка, а ин тер вју са њим об ја вљен 1971. у ча со пи су The New 
York Ti mes по стао је пр ви чла нак ко ји се ба вио овом те мом. 
У ро ку од го ди ну да на, сто ти не мла дих љу ди на шло је свој 
из раз у ис пи си ва њу свог име на у ме троу. Циљ је био оста
вља ње тра га, по твр де њи хо вог при су ства у све ту.4

Ме тро је у овом про це су имао сим бо лич ну уло гу, као „ко
му ни ка ци о на мре жа ко јом име на и по ру ке гра фи те ра цир
ку ли шу гра дом”.5 Во зо ви ко ји су са о бра ћа ли на нај ду жим 
ре ла ци ја ма, има ли су пред ност. Тег са ста вљен од на дим ка, 
нај че шће у ком би на ци ји са бро јем ули це у ко јој гра фи тер 
жи ви, да вао је мо гућ ност ства ра ња но вог иден ти те та, кроз 
ко ји ће се гра фи тер осло бо ди ти ра ни је ано ним но сти и по
ста ти по што ван ме ђу љу ди ма са ко ји ма жи ви. Оно што је 
ис пи си ва ње гра фи та чи ни ло при влач ним био је и фе но мен 
гру пе, у окви ру ко је би де ло вао од ре ђе ни број гра фи те ра. 
Гру па је пру жа ла осе ћај иден ти те та, при пад но сти и ва жно
сти, за до во ља ва ју ћи та ко по тре бе по себ но из ра же не код 
адо ле сце на та, чи ји су гра фи ти и би ли ин те ре сна сфе ра.6

2 WASP (Whi te An gloSa xon Pro te stant) се ко ри сти као из раз за кла су бе
лих ан глосак сон ских про те ста на та у аме рич ком дру штву. Иа ко она ви
ше не об у хва та до ми нант ну ве ћи ну, из раз ука зу је на дру штво у ком пре
власт оства ру ју бел ци ко ји не при па да ју ма њин ским гру па ма.

3 Sil ver, T. (Di rec tor) (1983) Style Wars [Mo tion Pic tu re], USA: Pu blic Art 
Films.

4 Co o per, M. and Chal fant, H. (1996) Sub way Art, New York: He nry Holt & 
Com pany, p. 16.

5 Исто, стр. 25
6 Исто.
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По ру ка као знак при су ства у дру штву

У сво јој књи зи Ко му ни ка ци ја и кул ту ра, Ја сна Ја ни ћи је вић 
го во ри о људ ској ко му ни ка ци ји као ства ра лач кој ак тив но
сти, „по што су љу ди спо соб ни да по кре ћу, под сти чу и ути
чу на свет око се бе и ти ме да ства ра ју и до гра ђу ју тај исти 
свет, од но сно сво ју око ли ну, ко ју ту ма че и на ко ју стал но 
да ју одго во ре”. 7

Ме та гра фи те ра би ли су јав ни про сто ри, што је и да ва ло 
сми сао њи хо вом пи са њу. Гра до ви и јав ни про сто ри пред ста
вља ју кон крет не сим бо ле струк ту ра мо ћи ко је су их ство
ри ле. За то не чу ди да су гра фи ти у Њу јор ку схва ће ни као 
озбиљ но угро жа ва ње осе ћа ња без бед но сти. Аме ри ка је ула
га ла ми ли о не до ла ра ка ко би при кри ла при су ство гра фи та, а 
ти ме и при су ство не за до вољ ства ко је је ме ђу при пад ни ци ма 
ње ног дру штва не кон тро ли са ном бр зи ном ра сло.8 Би ло је 
ја сно да су гра фи ти би ли њи хов из раз от по ра због осе ћа ња 
изо ло ва ности са ко јим су би ли при мо ра ни да жи ве и за то је 
тре ба ло „ре ши ти” про блем укла ња њем ње го вих по сле ди ца. 
За гра фи те ре, то је зна чи ло по твр ду да јав ни про стор тре ба 
да слу жи ис кљу чи во ин те ре си ма ви ших дру штве них кла са. 
Ис пи си ва ње гра фи та по фа са да ма згра да зна чи ло је и ди
рек тан су коб си ро ма шних и бо га тих, али и мла дих и ста
рих – су прот них ка те го ри ја ко ји ма су (пре те жно) при па да ли 
гра фи те ри и вла сни ци не крет ни на. Ис пи си ва ње гра фи та по 
фа са да ма згра да био је и од го вор гра фи те ра на ма не мо дер
ни зма и не у спех ње го ве иде је да ар хи тек ту ра од ра жа ва плу
ра ли тет дру штва. Њи хо ва по ру ка би ла је да за слу жу ју пра во 
да ути чу на из глед сре ди не у ко јој и они жи ве. 

Циљ гра фи та ни је био да ме ња ју свет, већ да жи вот учи
не под но шљи ви јим. Гра фи ти су се укло пи ли у ру ти ну сва
ко днев ног жи во та, сма њу ју ћи не склад из ме ђу окру же ња и 
по тре ба и иден ти те та љу ди ко ји су у ње му жи ве ли. Пред
ста вља ли су по при ште бор бе ко ја је тре ба ло да уз др ма ус по
ста вље ни од нос у дру штве ном по рет ку. За до вољ ство ко је су 
пру жа ли би ло је „за до вољ ство ства ра ња вла сти тих зна че ња 
дру штве ног ис ку ства и за до вољ ство у из бе га ва њу дру штве
не ди сци пли не бло ка мо ћи”.9 Град ске ули це и ме тро би ли су 
про стор у ком се стра те ги ја те бор бе спро во ди ла. Тре ба ло је 
по ну ди ти сва ко днев ни от пор, ко ји бло ку мо ћи ни ка да не ће 

7 Јa ni ći je vić, Ј. (2000) Ko mu ni ka ci ja i kul tu ra: sa uvo dom u se mi o tič ka is tra
ži va nja, Srem ski Kar lov ci, No vi Sad: Iz da vač ka knji žar ni ca Zo ra na Sto ja no
vi ća, str. 9.

8 Sil ver, T. (Di rec tor) (1983) Style Wars [Mo tion Pic tu re], USA: Pu blic Art 
Films.

9 Fisk, Dž. (2001) Po pu lar na kul tu ra, Be o grad: Clio, str. 59.
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до зво ли ти да се опу сти и по ми сли да је оства рио ко нач ну 
по бе ду. Он ни је те жио ра ди кал ној про ме ни, већ по пу лар
ној, под ра зу ме ва ју ћи тра јан про цес одр жа ва ња си ле од о здо, 
ње ног са мо по што ва ња и иден ти те та, и убла жа ва ње гру бих 
крај но сти мо ћи. 

У Ср би ји су, то ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, гра
фи ти пред ста вља ли ва жно по при ште бор бе гра ђа на и вла да
ју ћег си сте ма. У вре ме ка да је све ме ди је при сво ји ла вла да
ју ћа пар ти ја, зи до ви су би ли ме сто над му дри ва ња вла сти и 
опо зи ци је. То ком бом бар до ва ња 1999. го ди не, ули це Бе о гра
да, али и дру гих гра до ва Ср би је, би ле су пре пла вље не гра
фи ти ма ко ји су да ва ли ко мен тар на тре нут на де ша ва ња. Гра
фи те ри у Ср би ји, за раз ли ку од оних у Аме ри ци, се бе ни су 
сма тра ли за от пад ни ке дру штва, већ за ње ну ин те лектуал ну 
ели ту.10

Ме диј је по ру ка (Мар шал Ма клу ан)

Ни је дан ка нал пре но ше ња по ру ке ни је не у тра лан. Све што 
се пре но си ду бо ко је усло вље но ка на лом или ме ди јем кроз 
ко ји је са оп ште но. У слу ча ју гра фи та, ка нал пре но са по ру
ке ну ди и кон текст кроз ко ји је мо гу ће ове по ру ке и чи та ти. 
Ули це су са ме по се би ме ста кул тур них прак си и би тан су 
сег мент по мо ћу ког љу ди ус по ста вља ју сми сао сво јих жи во
та. Умет ност у јав ном про сто ру мо же да по ста не глас кул ту
ра са мар ги не, као гла си ло ма њи на, као опо зи ци о на стран ка. 
Гра фи ти су на ста ли као умет ност по тре бе, под ра зу ме ва ју ћи 
јеф тин ма те ри јал и до сту пан про стор, као из раз оних ко
ји ма су би ли ус кра ће ни дру ги, кон вен ци о нал ни ји, ви до ви 
изража ва ња.

Тим Кре свел (Tim Cres swell), у свом есе ју Дис курс но ћи – 
про из вод ња/по тро шња зна че ња на ули ци, го во ри о про сто
ру ули це у ком се од ви ја ве ли ки број раз ли чи тих вр ста пи
са ња, упи си ва ња. То је про стор у ком на и ла зи мо на огром ну 
ко ли чи ну ре чи и сли ка, би ло да су то ре кла ме, ин струк ци је, 
по ли тич ке по ру ке, ча со пи си, за бра ње ни пла ка ти, мо ну мен
тал ни му ра ли и нат пи си, гра фи ти. Ве ћи на тих нат пи са на 
ули ци пре у зи ма фор му ди рек ти ва и ко ман ди – „ку пи ово, 
пре ђи ули цу са да, отво ре но, за тво ре но” и ну ди јед но смер ни 
ток ин фор ма ци ја и дез ин фор ма ци ја, што је, по ње му, ан ти
те за јав ном про сто ру у ко јем се од ви ја ди ску си ја и скла па ју 
спо ра зу ми. 

10 О гра фи ти ма код нас ви де ти: Ра до ше вић, Љ. (2006) Исто риј скоте о риј
ска рас пра ва о по ја ви и раз во ју гра фи та у Бе о гра ду од 1996. до 2005. 
(ди плом ски рад), Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду.
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Гра фи те, као и бил борд бан ди ти зам, Кре свел свр ста ва у 
дис курс но ћи, ко ји се од ви ја „ка да љу ди чи та ју (кон зу ми
ра ју) окру же ње и за тим оста вља ју тра го ве сво је по тро шње. 
Дис курс но ћи је про из вод ња и по тро шња про сто ра ули це”.11 
По ње му, јав на, ан га жо ва на умет ност по ку ша ва да ко рум
пи ра сва ко днев не град ске про сто ре при пи су ју ћи им скри ве
не гла со ве по ли тич ког дис кур са. Она је ано ним на, ту је да 
је сви ви де, ег зи сти ра на отво ре ном, на ули ци, на ме сти ма 
свако дне ви це.

Тер мин дис курс но ћи Кре свел пре у зи ма из есе ја Ке ри 
Џејкобс (Kar rie Ja cobs), ко ју у свом ра ду и ци ти ра: 

Док днев ни дис курс из го ди не у го ди ну по ста је све „та
њи” и ба нал ни ји, док по ли ти ча ри ис ка зу ју све ма ње ау
тен тич них осе ћа ња и ми шље ња, а ра ди кал не по ли тич ке 
из ја ве иш че за ва ју из мејнстрим ме ди ја, улич ни по сте ри 
по ста ју за се бан ме диј у ко ме кон тро верз на ми шље ња мо
гу за се бе да про на ђу оп шту пу бли ку. Мо жда је „дис курс 
но ћи” по след њи об лик по ли тич ке де ба те.12  

Кре свел го во ри о гра фи ти ма као из ра зу ис ку ства и иде ја љу
ди ко ји жи ве на ули ца ма, али их не по се ду ју, као што не 
по се ду ју ни ку ће или рад на ме ста. Гра фи ти кре и ра ју со ли
дар ност из ме ђу ових љу ди. Њи хо ва зна че ња су пре све га 
по ве за на са њи хо вом при вре ме ном ло ка ци јом, а на ста ју и 
ства ра њем тен зи је из ме ђу ори ги на ла (по сто је ће сли ке, нат
пи са, објек та) и ин тер вен ци је гра фи те ра. Гра фи ти по ста
вља ју пи та ња, на во де на раз ми шља ње и под сти чу ди ја лог, 
ко ји се огле да у до дат ним ин тер вен ци ја ма на гра фи ту. Ефе
кат нео че ки ва ног, о ком го во ри Кре свел, је сте да иза зи ва 
љу де да по гле да ју по но во у про сто ре ко је је гра фит при
вре ме но на ру жио. За то би смо гра фи ти ма мо гли при пи са ти 
ка рак те ри сти ке ко је Пјер Ла јак (Pi er re Layac) да је умет но
сти ма ули це, ко је, за раз ли ку од умет но сти на ули ци, ко
је прет по ста вља ју по сто ја ње пу бли ке ко ја пра ти рад њу на 
од ре ђе ном ме сту, „из о кре ћу уо би ча је ну фи зи о но ми ју гра да 
уз по моћ не у о би ча је ног по на ша ња или нео че ки ва них по сту
па ка пред љу ди ма ко ји би ва ју истог тре нут ка од вра ће ни од 
свог пу та”.13

Ис пи су ју ћи гра фи те у јав ном про сто ру, гра фи те ри ула зе у 
ди ја лог са љу ди ма ко је не по зна ју, али ко ји жи ве у истом 

11 Kre svel, Т. Dis kurs no ći  pro iz vod nja/po troš nja zna če nja na uli ci, u: Pri zo
ri uli ce: Pla ni ra nje, iden ti tet i kon tro la u jav nom pro sto ru, ured nik Fajf, N. 
(2002), Be o grad: Clio, str. 369384.

12 Исто, стр. 370
13 La jak, P. Ša lon na uli ci, u: Ur ba ni spek takl, ure di la Dra gi će vićŠe šić, М. i 

Šen tev ska, I. (2000), Be o grad: Clio, str. 7398.
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гра ду као и они, чи је ми шље ње, по пут њи хо вог, не ма мо
гућ ност да до пре до ве ли ког бро ја љу ди. Слу же ћи се раз ли
чи тим тех ни ка ма и ни во и ма зна че ња у ства ра њу гра фи та, 
гра фи те ри ус по ста вља ју ко му ни ка ци ју са ло кал ном за јед
ни цом, игра ју ћи уло гу ње них гла сно го вор ни ка. Гра фи ти су 
оства ри ва ли сво ју дру штве ну функ ци ју ти ме што су ути ца
ли на ко лек тив но по на ша ње љу ди, би ли на ме ње ни ши ро кој 
пу бли ци за у зи ма ју ћи ви дљи во ме сто у њи хо вом жи вот ном 
про сто ру и из ра жа ва ли аспек те ко лек тив ног ис ку ства, а не 
ин ди ви ду ал на и лич на осе ћа ња сво јих ау то ра. Као сред ство 
ко му ни ка ци је, на тај на чин, гра фи ти по твр ђу ју су шти ну ко
му ни ка ци је као пре ла за од ин ди ви ду ал ног ка ко лек тив ном и 
oстваривања за јед ни штва.14

Циљ ко му ни ка ци је: Гра фи ти као де мо крат ски 
на чин из ра жа ва ња

У сво јој књи зи Умет ност и де мо кра ти ја, Жо ел Заск (Joëlle 
Zask) по ку ша ва да по ка же ка ко су умет нич ки, естет ски и 
де мо крат ски кри те ри ју ми слич ни. Де мо кра ти ја за њу не ма 
чи сто по ли тич ку ко но та ци ју, већ под ра зу ме ва скуп ин сти ту
ци ја чи ја је уло га да шти те, под сти чу или об на вља ју раз вој 
ин ди ви ду ал но сти сва ког по је дин ца, под јед на ко умет ни ка 
као и сва ког дру гог гра ђа ни на.

Умет ност по њој тре ба да има за циљ ин ди ви ду а ци ју по
је дин ца. Она ни је по ли тич ка на на чин на ко ји су је за ми
шља ли фа ши сти или на ци сти, јер свр ха умет нич ког де ла не 
тре ба да бу де пре но ше ње по ли тич ких сло га на. Чак и аван
гар де 20. ве ка, без об зи ра на њи хов умет нич ки до мет, по њој 
су по др жа ва ле дру штве ни и по ли тич ки ан га жман са мо пре
ко про кла мо ва ња ра ди кал не ау то но ми је њи хо ве умет нич ке 
прак се. „Оне ни су ста ви ле умет ност у дру штво и по ли ти ку, 
већ су ста ви ле дру штво и по ли ти ку у умет ност, за ко ју ва жи 
да је ви ша ма ни фе ста ци ја Исти не и ап со лут не Ре ал но сти.”15 
По њој, умет нич ка де ла су:

[…]друш твено и по ли тич ки ан га жо ва на та ко што сме
шта ју по сма тра ча, укљу чу ју ћи и свог кон струк то ра, у 
си ту а ци ју ко ја омо гу ћа ва опа жа ње оно га за шта дру
штве на ствар ност, чи не ћи ње го ву жи вот ну сре ди ну, 
пред ста вља ве ли ку пре пре ку за ње го ву ин ди ви ду а ци ју – 
да кле ње го ву ху ма ни за ци ју. Дру гим ре чи ма, де ла мо гу да 
нас на ве ду да уче ству је мо у от кри ва њу дру штве них усло
ва из угла у ко ме се ови по ка зу ју као опре де ље ња, би ло да 
то, уо ста лом, чи не пред ла жу ћи ис ту пе, при бе га ва ју ћи 

14 Ви де ти: Јa ni ći je vić, Ј. нав. де ло, стр. 19.
15 Zask, Ž. (2004) Umet nost i de mo kra ti ja, Be o grad: Clio, str. 208
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про во ка ци ји, пре вра ту или исме ва њу, сла ве ћи под све то ве 
или над све то ве, или пак ука зу ју ћи на оно не пра вед но или 
ис ква ре но у дру штве ној ма ши не ри ји.16

Циљ гра фи та је упра во то. Они из вр ћу на шу пер цеп ци
ју ствар но сти и ука зу ју на но ву мо гућ ност раз ми шља ња о 
ства ри ма, ко је нам се пу тем ре гу лар них ка на ла ко му ни ка ци
је сва ко днев но пред ста вља ју као је ди ни ис прав ни. Ме ди ји 
су за то би тан фак тор за фор ми ра ње не ке пот кул ту ре,  ко ја 
се ме ша у про цес ко ји во ди од ре ал них до га ђа ја до њи хо вог 
пла си ра ња кроз ме ди је. При пад ни ци пот кул ту ре ста вља ју у 
пр ви план оне са др жа је ко ји су по ти сну ти из ме ди ја, свест 
о не прав ди, о под ре ђе ном по ло жа ју, о ра зли ци, чи не ћи то 
на дру штве но не при хва тљив на чин, кроз кр ше ње свих мо гу
ћих нор ми – оде ва ње, по на ша ње, за кон. За мно ге гра фи те ре, 
гра фи ти пред ста вља ју од би ја ње ма сов не кул ту ре и тра га ње 
за сми сле ни јим на чи ном жи во та. Гра фи ти као ал тер на ти ван 
на чин умет нич ког из ра жа ва ња, би ли су и нај при клад ни је 
сред ство за сла ње ова квих по ру ка и ус по ста вља ње ко му
ни ка ци је са исто ми шље ни ци ма. Гра фи те за то мо же мо по
сма тра ти и као са вест дру штва ко је је по че ло да за бо ра вља 
ва жне аспек те жи во та.

Заск у сво јој књи зи опи су је про цес ин ди ви ду а ци је кроз 
умет ност сле де ћим ре чи ма:

[У]право ра де ћи на ме ња њу ме не са мог под ути ца јем де
ло ва ња на усло ве мог по сто ја ња, ја ука зу јем (пред ла жем) 
дру го ме пут де ло ва ња на усло ве ко ји по дјед на ко по га ђа ју 
и ње га, а ко ји су нам за јед нич ки. На пре ду ју ћи у мом умет
нич ком ра ду, по ка зу јем при мер на чи на на ко ји де ло ва ње 
на ове усло ве про из во ди но ву сре ди ну, за тим ка ко та но ва 
сре ди на мо же да на пра ви ме ста за но ва ис ку ства, ка ко 
ко нач но мој це ло куп ни пут омо гу ћа ва да се да ду бљи сми
сао мо јим ак тив но сти ма и ти ме мо јој ин ди ви ду а ци ји.17

Ре цеп ци ја по ру ке

Жо ел Заск го во ри о умет но сти као о од но су, ко ји је и њен 
основ ни сми сао. То мо же би ти од нос из ме ђу при ро де и 
пред ста вља ња, иде је и ма те ри је, ин сти ту ци ја и љу ди, љу ди 
и њи хо вих кул тур них пред ста ва, сим бо лич них раз ме на. 

Јав но зна че ње умет но сти не ле жи у пот пу но ја сном 
са др жа ју (од ре ђе на те ма, по ру ка и на ме ра) или у сло
бод ном про цва ту лич но сти ко је би ства ра ла штво до
зво ли ло (спа се ње пу тем умет но сти); она ле жи у са мој 

16 Исто, стр. 218.
17 Исто, стр. 229230.
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уметничкој прак си ко ја је не раз дво ји во ства ра ње и при
јем, из ра жа ва ње и пред ста вља ње, кон ти ну и тет и ино
ва ци ја. Умет ни ци, њи хов сен зи би ли тет, при јем чи вост, 
на по ри ко је чи не да би се су о чи ли са ствар но шћу, пре
по зна ли ма не или уто пи је да тог, пред ста ви ли их сим бо
лич но и са оп шти ли, упра во су гра ђа за њи хо во умет нич
ко ства ра ње. Њи хов ан га жман је ри зик ко ји лич но пре
узима ју.18

У кон тек сту гра фи та, а по ла зе ћи од тврд њи Заск, чи ни се 
зна чај ним упра во од нос ства ра ња и при је ма, ко ји нам још 
бли же мо же об ја сни ти овај фе но мен.

Го во ре ћи о ве ли ком бро ју де фи ни ци ја ко му ни ка ци је, Ја сна 
Ја ни ћи је вић скре ће па жњу на че ти ри гру пе под ко је се ове 
де фи ни ци је мо гу под ве сти. По ред оних ко је ак це нат ста
вља ју на пој мо ве за јед ни штва и ин тер ак ци је, ту су и те о ри
је ко је ко му ни ка ци ју по сма тра ју као на го ва ра ње, као и онај 
тип те о ри ја ко је, још ши ре, под овим пој мом под ра зу ме ва ју 
би ло ко ји тип ути ца ја или од го во ра.19

Гра фи ти оку пи ра ју јав ни про стор не по сред но по ред ре клам
них по ру ка, чи ји је циљ да нас убе де да ку пи мо не ки про из
вод, од но сно да при хва ти мо стил жи во та ко ји про па ги ра ју. 
Слич но, гра фи ти ну де соп стве ни по глед на свет, нај че шће 
су про тан оном ко ји ну де ре кла ме, због че га бил бор ди по ста
ју гра фи те ри ма јед на од нај че шћих ис пи ра ци ја за ин тер вен
ци је на по ру ка ма ко је ови ша љу. Овај бил борд бан ди ти зам, 
по ми шље њу Ти ма Кре све ла, упу шта се у суб вер зив ни ди
ја лог, ис ка зу ју ћи но ва ми шље ња или ука зу ју ћи на оно што 
по сто је ће ре кла ме већ го во ре. „Зна ци и по ру ке ви ше се не 
мо гу узи ма ти здра во за го то во, а по сма трач, ви дев ши гра фи
те, мо ра да за у зме про ми шљен (пре не го не све стан) став.”20 

По ре чи ма Ја сне Ја ни ћи је вић, уло га ре ци пи јен та по ру ке не 
мо ра да бу де па сив на, већ он мо же би ти и ини ци ја тор по ру
ке, та ко што ће од лу чи ти ко јем из во ру ће се при кло ни ти, а 
ко јем не. Из бо ром из во ра по ру ке ко јем ће се при кљу чи ти, 
ре ци пи јент, она да ље твр ди, „до ка зу је да од го ва ра и де лу је 
на сво ју око ли ну кад при ма по ру ке, јед на ко као и сам ко
му ни ка тор ко ји са ста вља ју ћи по ру ку од го ва ра на око ли ну 
ко ја у се би са др жи и при ма о це те по ру ке.”21 За раз ли ку од 
ме ди ја по пут те ле ви зи је или ра ди ја, гра фи ти ну де мо гућ
ност да се ре ак ци ја ре ци пи јен та, од но сно ди ја лог из ме ђу 

18 Исто, стр. 230231.
19 Ja ni ći je vić, J. нав. де ло, стр. 18.
20 Kre svel, T. нав. де ло, стр. 380.
21 Јa ni ći je vić, Ј. нав. де ло, стр. 13.
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по шиљаоца и при ма о ца по ру ке, оства ру је кроз исти ме диј 
ко јим је порука и по сла та.

Иа ко је те шко утвр ди ти ефе кат ко ји гра фи ти има ју на сво је 
ре ци пи јен те, јер се за раз ли ку од ефек та ре клам не по ру ке 
не мо же ме ри ти по ра стом по тра жње за ре кла ми ра ним про
из во дом, о њи хо вом мо гу ћем ути ца ју на свест љу ди го во
ри чи ње ни ца да су из вр ши ли зна ча јан ути цај на ин ду стри ју 
за ба ве. Свет адвер тај зин га по сте пе но је пре у зео есте ти ку 
гра фи та, ко ју је ви део као на чин до пи ра ња до мла дих као 
циљ не гру пе сво јих про из во да. Гра фи те ри су ан га жо ва ни 
као гра фич ки ди зај не ри по зна тих ком па ни ја, ко је се и да нас 
че сто окре ћу овој есте ти ци. Ве ли ке ком па ни је као што су 
Sony, IBM или Ni ke, су сво је ре кла ме ура ди ли у ви ду гра фи
та на фа са да ма згра да ка ко би се при бли жи ли мла ђој по пу
ла ци ји, док je ре кла ма фир ме Fi la, ура ђе на истим сти лом, 
пре кри ва ла град ске ау то бу се. За раз ли ку од ис цр та ва ња 
во зо ва или фа са да од стра не гра фи те ра, свр ха нат пи са иза 
ко јих сто је ове ком па ни је у ка пи та ли стич ком дру штву очи
глед но пред ста вља са свим ва лид но оправ да ње да овај чин 
не бу де сматран ван да ли змом. 

И ма да су на са мом по чет ку у Аме ри ци гра фи ти схва ће ни 
као озби љан знак гу бље ња кон тро ле над под ре ђе ним ка те го
ри ја ма дру штва, о че му све до чи и ма сов на ме диј ска кам па
ња во ђе на под сло га ном Ma ke Your Mark In So ci ety, Not On It 
(Оста ви те траг у дру штву, не на дру штву)22, овај став ипак 
ни је остао и кон зи стент на по ли ти ка аме рич ког дру штва. То
ком За лив ског ра та 1990–1991, у на па ду аме рич ке вој ске на 
ирач ки кон вој, по ги ну ло је пре ко хи ља ду ирач ких вој ни ка и 
ци ви ла. Но вин ски из ве шта ји о овом до га ђа ју по ми ња ли су 
гра фи те ко је су аме рич ки вој ни ци оста вља ли на уни ште ним 
пре во зним сред стви ма не при ја те ља. Пред сед ник Џорџ Буш 
(Ge or ge H. W. Bush) је у јед ном од сво јих јав них на сту па 
ци ти рао ове гра фи те као до каз хра брог и не за ви сног ду ха 
аме рич ке омла ди не ко ја слу жи ин те ре си ма сво је зе мље.23 
Ди стинк ци ја из ме ђу ових „до брих гра фи та” и „ло ших гра
фи та” про тив ко јих се Аме ри ка бо ри, су ге ри ше да је су шти
на про бле ма ве за ног за фе но мен гра фи та у ствари сло бо да 
го во ра ко ју про па ги ра ју.

Јед ну од нај по зна ти јих улич них га ле ри ја гра фи та пред ста
вља Бер лин ски зид. Екс пре сив ни, ве дри цр те жи на за падној 

22 Ben netts, L. Ce le bri ti es Join Mayor in New Bat tle Aga inst Graffi  ti Wri ters, 
April 30th 1982., Oc to ber 2018., https://www.nyti mes.co m/1982/04/30/nyre
gion/ce le bri ti esjoinmayorinnewbat tleaga instgraffi  tiwri ters.html

23 Ca van, S. (1995). The Gre at Graffi  ti Wars of the La te 20th Cen tury. 1995., 
Oc to ber 2018., https://www.graffi  ti.org/faq/gre at graffi  ti wars.html
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стра ни кон тра сти ра ли су си вој по вр ши ни зи да Ис точ ног 
Бер ли на, све до ње го вог па да, сим бо лич но ука зу ју ћи на раз
ли ку из ме ђу два су прот ста вље на дру штва. Тек на кон ује
ди ње ња Ис точ не и За пад не Не мач ке, на ста ли су цр те жи на 
ис точ ној стра ни остат ка сру ше ног зи да, да нас на зва ног East 
si de gal lery (Га ле ри ја ис точ не стра не). Гра фи ти Бер лин
ског зи да пред ста вља ју екс пло а та ци ју оно га што се сма тра
ло улич ним ван да ли змом, због ја сне по ли тич ке про па ган де. 
Да нас, као нај ве ћа ту ри стич ка атрак ци ја Бер ли на и Не мач
ке уоп ште, ве ли ча ју де мо кра ти ју за пад ног си сте ма, док он 
још увек ка жња ва оне ко ји по мо ћу гра фи та из ра жа ва ју сво је 
мишље ње. 

С об зи ром на то да се стил гра фи та раз ви јао на ра чун угро
жа ва ња др жав не имо ви не, не чу ди да су гра фи ти ско ро у 
сва кој зе мљи сма тра ни иле гал ним. Ипак, до ко је ме ре ће 
би ти то ле ри са не њи хо ве по ру ке про те ста вла да ју ћем вред
но сном си сте му, за ви си ће увек од ко ли чи не сло бо де го во ра 
ко ја ће у том дру штву би ти оце ње на као до вољ на. 

Чи та ње гра фи та – код

У по ку ша ју да ста ве под кон тро лу на ста ја ње но вих гра фи
та, а под при ти ском јав но сти ко ја је у све ве ћем бро ју одо
бра ва ла овај вид умет нич ког из ра жа ва ња, вла сти у мно гим 
зе мља ма на шле су ре ше ње на ме њу ју ћи од ре ђе не зид не по
вр ши не за цр та ње гра фи та. Ме ђу тим, од ре ђи ва њем ме ста на 
ком ће се гра фи ти на ћи до во ди се у пи та ње њи хо ва свр ха, 
ко ја се ти ме сво ди пре те жно на њи хо ву де ко ра тив ну функ
ци ју. Та ко ђе, до зво ља ва ње гра фи та на од ре ђе ним по вр ши
на ма, исто вре ме но, од у зи ма ло је гра фи те ри ма осе ћај да ра
де не што про тив за ко ни то, ко ји је пру жао до дат но уз бу ђе ње 
њи хо вој ак тив но сти, али и упот пу ња вао сми сао по ру ке ко ју 
су гра фи ти ма же ле ли да по ша љу.

Ни је дан вид ко мун ка ци је не мо же мо по сма тра ти као изо ло
ван си стем, не узи ма ју ћи у об зир кон текст у ком се ја вља. 
За раз у ме ва ње гра фи та пре су дан је пре све га ка нал пре но са 
по ру ке, ко ји исто вре ме но ну ди и кон текст за њи хо во ту ма
че ње. Као до бар при мер мо же нам по слу жи ти рад ен гле ског 
ау то ра Бенк си ја (Banksy), ко ји је на пра вио де вет гра фи та на 
па ле стин ској стра ни зи да ко ји де ли Изра ел од Па ле сти не, 
по ку ша ва ју ћи да до ча ра свој став да зид пре тва ра Па ле сти
ну у нај ве ћи отво ре ни за твор на све ту. То ле ри са ње гра фи
та са мо на уна пред од ре ђе ним по вр ши на ма ус кра ћу је мо
гућ ност ова квог на стан ка зна че ња у ин тер ак ци ји гра фи та и 
ме ста на ком је ура ђен, без ко је гра фи ти по пут ових де вет 
Бенк си је вих не би има ли ни ка квог сми сла.
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У сво јој књи зи Код, Ум бер то Еко (Um ber to Eco) да је де фи
ни ци ју ко да по ко јој он под ра зу ме ва „кон вен ци ју ко ја утвр
ђу је ви до ве уза јам ног по ве зи ва ња при сут них еле ме на та 
јед ног или ви ше си сте ма ко је раз у ме мо као план из ра за и 
од сут них еле ме на та не ког дру гог си сте ма (или ви ше си сте
ма на кнад но до ве де них у ве зу с пр вим) ко ји раз у ме мо као 
план са др жи не.”24

Ка да гра фит ну ди ко мен тар на обје кат на ком је на стао, за 
шта је као при мер на ве де на Бенк си је ва се ри ја гра фи та на 
изра ел ском зи ду, ни је те шко про ту ма чи ти ње го ву по ру ку, 
јер нам је код већ дат. У оста лим слу ча је ви ма, су о ча ва мо се 
са оним што Еко на зи ва естет ским по ру ка ма, ко је ка рак
те ри ше отво ре ност и ви ше сми сле ност, па за Ека они пред
ста вља ју пра зну фор му у ко ју ре ци пи јент уно си зна че ње. За 
раз ли ку од тра ди ци о нал не умет но сти, ко ја се од ре ђу је као 
умет ност за тво ре не струк ту ре, мо дер ну умет ност (у ко ју 
сва ка ко спа да ју и гра фи ти) ка рак те ри ше отво ре на струк ту
ра. У Отво ре ном де лу Еко твр ди: „Отво ре ност и ди на ми зам 
јед ног де ла са сто ји се, на про тив, да оно по ста не рас по ло жи
во за раз не ин те гра ци је, кон крет не ства ра лач ке до пу не.”25  
За то по ње му и код, „чак и кад је пра ви ло, ни је пра ви ло ко је 
’за тва ра’, мо же да бу де пра ви лома три ца ко је ’отва ра’, ко је 
омо гу ћа ва ства ра ње бес ко нач них по ја ва, да кле он је по че так 
’игре’, јед ног не кон тро ли са ног вр тло га.”26

Схва та ње отво ре но сти умет нич ког де ла пру жа и но ви по
глед на уло гу ре ци пи јен та у про це су ту ма че ња де ла, јер 
ау тор пру жа ужи ва о цу де ло на до вр ше ње. Крис Мар кер у 
свом фил му Chats perchés, до де љу ју ћи се би упра во ту уло
гу, мо же нам по слу жи ти као при мер за ову тврд њу. При каз 
Мач ке, чи је по ја вљи ва ње Мар кер пра ти, у фил му је схва
ћен као ме та фо ра ко ја се од но си на по ли тич ка де ша ва ња у 
Па ри зу. По ре чи ма Ека, „ка да се јед ном про ту ма чи, ме та
фо ра при пре ма дру га чи је гле да ње на свет, али да би се она 
про ту ма чи ла тре ба се за пи та ти не за што, не го ка ко нам она 
при ка зу је свет на но ви на чин”.27 Он сма тра да је је дан ис
каз ме та фо ри чан за то што је ин тен ци ја ње го вог ау то ра да 
он бу де та кав. Раз у ме мо ли јед ну ме та фо ру, он да раз у ме мо 
и за што ју је њен ау тор ода брао, а то до ла зи као по сле ди
ца ту ма че ња. Ме та фо рич но ту ма че ње на ста је у ин тер ак ци ји 

24 Еко, U. (2004) Kod, Be o grad: Na rod na knji ga, str. 86
25 Ци ти ра но у: Пе тро вић, С. Те о риј скоме то до ло шке прет по став ке про јек

та: про бле ми ре цеп ци је умет но сти, у: Ре цеп ци ја умет но сти: ис тра жи
ва ње ти по ва уку са бе о град ских сту де на та, уре дио Пе тро вић, С. (1996), 
Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет, стр: 737.

26 Eko, У. нав. де ло, стр. 15.
27 Еко, U. (2001) Gra ni ce tu ma če nja, Be o grad: Pa i de ia, str. 150.



189

ВЕСНА ДИНИЋ МИЉКОВИЋ

ту ма ча и ме та форич ног тек ста, а ис ход тог ту ма че ња, твр ди 
Еко, до пу шта ју ка ко при ро да тек ста, та ко и оп шти окви ри 
ен ци кло пе диј ских зна ња у из ве сној кул ту ри. 

Кри те ри јум оправ да но сти схва та ња не ког ис ка за као ме
та фо рич ног мо же пру жи ти са мо оп шти кон текст у ко ме се 
ис каз по ја вљу је. С об зи ром да је Мач ка ура ђе на у фор ми 
гра фи та, што од мах асо ци ра на из раз бун та и ре ак ци ју на 
по сто је ћи си стем вред но сти, не чу ди да је ре ди тељ од лу чио 
да ње ну по ја ву у тре нут ку ве ли ких дру штве них про ме на 
схва ти ме та фо рич но. 

Еко у сво јој књи зи го во ри о ве зи ме та фо ре и на уч ног от кри
ћа и, уоп ште но по сма тра но, из ме ђу ме та фо ре и са зна ња, као 
нај у па дљи ви је цр те мо дер не ме та фо ро ло ги је. И док на уч но 
об ја шње ње не ке по ја ве те жи из в о ђе ње уни вер зал ног за ко на, 
али и на кнад ној про ве ри по мо ћу екс пе ри мен та, ме та фо рич
но ту ма че ње, ма да не мо же има ти за по сле ди цу уни вер зал ни 
за кон, ка ко твр ди Еко, 

[…] мо ра да пре тен ду је на то да, ако је ту ма че ње за
до во ља ва ју ће, оно мо ра да оправ да не са мо ме та фо рич
ни ис каз, не го и чи тав кон текст у ко ме се овај по ја вљу је 
(мо же се узе ти да је не ки ис каз ме та фо ри чан ако оста
так кон тек ста оправ да то ту ма че ње). Дру гим ре чи ма, 
ме та фо рич но ту ма че ње тра жи за ко не ко ји ва же за дис
кур зив не кон тек сте, док на уч но от кри ће тра жи за ко не 
за све то ве.28

Слич но, Мар ке ров филм мо же мо схва ти ти као вр сту екс пе
ри мен та то ком ког ре ди тељ про ве ра ва тач ност свог схва та
ња зна че ња од ре ђе ног гра фи та. Он пра ти ње го во по ја вљи
ва ње па ра лел но са све број ни јим про те сти ма ко ји за хва та
ју Па риз, а ко ји за по вод има ју не са мо ло кал ну по ли тич ку 
си ту а ци ју, већ и до га ђа је ван гра ни ца Фран цу ске, по пут 11. 
сеп тем бра или ра та у Ира ку. За Мар ке ра је нај у пе ча тљи ви ји 
ши ро ки осмех ко ји чи ни да ова мач ка из гле да као да се са 
ви си не сме ши на оно што се на ули ца ма де ша ва. По твр ду 
сво је иде је о њи хо вој уза јам ној ве зи Мар кер на ла зи ка да се 
сли ка Мач ке ко ју је до та да у фор ми гра фи та при ме ћи вао 
на ули ца ма Па ри за, на ђе на тран спа рен ти ма фран цу ских 
де мон стра на та, па чак и по ста не део по ли тич ких сло га на.29 
Мач ка ко ја је са да има ла и кри ла и ма сли но ву гран чи
цу у усти ма, сим бо ли зо ва ла је мир за ко ји су се за ла га ли 
противни ци ра та у Ира ку.

28 Исто, стр. 155156.
29 Је дан од сло га на био је и Ma ke cats, not war, па ра фра за по зна тог ан ти

рат ног сло га на Ma ke lo ve, not war (Во ди те љу бав, а не рат), ко ји је ше
зде се тих го ди на обе ле жио аме рич ке про те сте због Ви јет нам ског ра та.
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Мар кер у фил му по ста вља пи та ње и по ре кла овог ли ка, 
па ма да кон ста ту је да је при су тан у Али си у зе мљи чу да и 
ани ми ра ним фил мо ви ма ја пан ског ани ма то ра Ми ја за ки ја 
(Hayao Miyazak), он не из во ди за кљу чак о ње го вим ка рак
те ри сти ка ма. Ипак, ње го во ту ма че ње овог гра фи та то ком 
фил ма, ства ра код гле да о ца пре све га осе ћај ње го ве све при
сут но сти, од но сно све при сут но сти ло ги ке и ра зу ма ко је нас 
ствар ност че сто на ве де да за бо ра ви мо.

За кљу чак

Ум бер то Еко пра ви раз ли ку из ме ђу кон тек ста и окол но сти.  
По ње му, „кон текст је сре ди на у ко јој се да ти из раз по ја вљу
је за јед но с дру гим из ра зи ма ко ји при па да ју истом си сте му 
зна ко ва. Окол ност је спо ља шња си ту а ци ја у ко јој не ки из
раз, за јед но са сво јим кон тек стом мо же да се по ја ви”.30 Ра то
ви, дру штве не кри зе, де мон стра ци је, по пут оних у Мар ке ро
вом фил му, пред ста вља ју окол но сти у ко ји ма је мо гу ће за те
ћи гра фи те. Зна че ње из ра за бун та ко је им се при пи су је, оно 
је што њи хо ву по ја ву у та квим окол но сти ма чи ни сасвим 
очеки ва ном.

Сми сао ко ји гра фи ти има ју за сво је ау то ре нај бо ље је су ми
ран у по след њем по гла вљу Бенк си је ве књи ге, у ко јој овај 
тре нут но нај це ње ни ји ау тор гра фи та у све ту раз ми шља о 
овој фор ми из ра жа ва ња слу же ћи се при ме ри ма соп стве них 
ра до ва. У по ме ну том по гла вљу, Бенк си да је из вод из днев
ни ка пу ков ни ка Мер ви на Ви ле та Го ни на (Mer vin Wil lett Go
nin), ко ји је био ме ђу пр вим бри тан ским вој ни ци ма ко ји су 
ушли у не мач ки кон цен тра ци о ни ло гор Бер генБел сен. По
ред хо ро ра ко ји је за те као у ло го ру, Го нин у днев ник бе ле
жи и сво је из не на ђе ње са зна њем да је са па ке ти ма по мо ћи 
бри тан ског Цр ве ног кр ста сти гла и ве ли ка ко ли чи на ру же ва 
за усне. Го нин опи су је же не у ло го ру ко је су и да ље ше та ле 
без оде ће, или ле жа ле у кре ве ти ма без спа ва ћи це и по сте љи
не, али са цр ве ним кар ми ном на усна ма. По ње му, то је био 
знак да је не ко ипак ма рио за то ка ко се ови љу ди осе ћа ју, 
а кар мин је, по ње го вим ре чи ма, био оно што им је по ла ко 
вра ћа ло на зад њи хо ву људ скост.31 

Ин спи ри сан овом при чом, Бенк си је ура дио цр нобе ли гра
фит ло го ра ша, на ком су је ди ни де та љи у бо ји њи хо ве јар ко 
цр ве не усне. Као што пу ков ник Го нин ту ма чи уло гу ко ју је 
кар мин имао у жи во ти ма ло го ра ша, та ко и Бенк си пра ви по
ре ђе ње да ју ћи спре је ви ма фар бе ко ји ма се цр та ју гра фи ти 
слич ну уло гу у жи во ти ма њи хо вих ау то ра.

30 Еко, U. (2001) Gra ni ce tu ma če nja, Be o grad: Pa i de ia, str. 265.
31 Banksy (2006) Wall and Pi e ce, Lon don: Ran dom Ho u se UK, p. 202.
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GRAFFITI – THE ART OF RESISTANCE

Abstract

There is no consensus when it comes to graffiti. The fact that we 
balance between considering them art and considering their invasion 
of our public space vandalism,  tells mainly about our fear of inability 
to control the messages they send. But whether consisting of an artist’s 
name or a high quality drawing, graffiti messages carry a common 
meaning. Following the trail of Monsieur Chat, a graffiti cat smiling 
from Paris rooftops at the protestants during the social upheaval of 
2001, the French director Chris Marker reflected on these post 9/11 
events, reminding us that, just like in 1968, poetry gets born in the 
streets. Graffiti initially emerged out of necessity, as a language of those 
deprived of other, more conventional means of expression. They serve 
a social function by expressing the society’s shared values, instead of 
individual beliefs of their creators. By invading our public space they 
alter our perception of reality, provoke critical thinking and awake our 
social conscience. Regarding graffiti as a mean of communication, this 
paper reflects on this phenomenon by analysing different segments of 

communication process.

Кеywords: grafti, communication, street art, art and democracy, in
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