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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je s pomočjo umetnostnozgodovinske študije in likovne teorije
pojasniti nekaj osnovnih značilnosti ulične umetnosti in grafitov. Z obravnavo umetniških del
iz preteklih zgodovinskih obdobij želim najti oz. pokazati vzporednice z ulično umetnostjo v
sodobni družbi. V analizi izpostavljam umetniška dela, ki so s svojo pojavnostjo spremenila
način upodabljanja v javnem prostoru. Analizo zaključim z obravnavo ulične umetnosti v
postmoderni družbi in smernicami, ki so to umetniško smer zaznamovale v zadnjih nekaj
letih. Pri tem se mi zdi pomemben tudi vpliv popularne kulture in interneta, predvsem
družbenih omrežji. Ta so odprla popolnoma nove razsežnosti javnega prostora in njegovega
dojemanja.
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ABSTRACT
The purpose of this text (my diploma) is to describe main characteristics of the street art and
graffiti movement. Focus of the study is relation between artworks from different historic times
and the art forms which are typical for street art today. I wanted to expose approaches which
marked different historic periods and were also important for further develompent of the art
form which we call street art and graffiti. My aim is to define the role that street art had in the
postmodern society and still has in the present times. The topic I consider very important
nowadays is also rise of the phenomenon of social media. It opened lots of new interpretations of
the public space and also heavily influenced on the term of street art and graffiti.
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UVOD
V diplomskem delu z naslovom "Aerosol in slikovno polje – ulična umetnost in sodobno
slikarstvo" želim nekoliko podrobneje raziskati razmerja med ateljejskim delom in
ustvarjanjem v javnem prostoru – slikanjem stenskih poslikav, muralov. Pri svojem
slikarskem delu raziskujem možnosti združevanja obeh pristopov v enovitem, celostnem
umetniškem delu. Predstavljam se s serijo slik, v katerih kombiniram tehnike obeh pristopov.
V pisnem delu obravnavam dogodke in umetniška dela, ki so vplivala na mojo ustvarjalno pot
– in tudi na to serijo slik. S krajšim umetnostnozgodovinskim pregledom obravnavam dela in
pojave, ki so vplivali na izoblikovanje pojmov grafit in ulična umetnost, kot ju poznamo v
sodobni družbi. Pregled zaključim z ulično umetnostjo v postmoderni družbi in novimi
smernicami, trendi, ki so zaznamovali ulično umetnost v zadnjih nekaj letih.
Pri tem se mi zdi pomemben tudi vpliv interneta, predvsem družbenih omrežij, ki so postavila
pojem anonimnosti na preizkušnjo – tudi v širšem družbenem kontekstu.

8
1. UMETNOSTNOZGODOVINSKI PREGLED
Pri grafitih gre v osnovi za napis, sporočilo ali poslikavo v javnem prostoru. V Slovarju
slovenskega knjižnega jezika pod pojmom grafit najdemo definicijo "napis ali risba na zidu
ali drugi javni površini, narejen na skrivaj, navadno s pršilom". A ta opredelitev je precej
ohlapna (deloma tudi netočna) in bi si po mojem mnenju zaslužila nekoliko podrobnejšo
obravnavo.
1.1 Jamske poslikave
Z vidika umetnostne zgodovine se s pojmom grafit, kot ga poznamo danes, srečamo že zelo
zgodaj, praktično še pred pojavom prvih civilizacij. Gre za jamske poslikave, ki jih z vidika
umetnostnozgodovinske stroke štejemo kot eno od prvih oblik človekovega umetniškega
ustvarjanja. Za risanje in slikanje so uporabljali naravne, zemeljske pigmente ter oglje.
Pigmentov pa prvenstveno niso nanašali s čopiči, kot je to značilno za slikarstvo kasnejših
obdobij. Za nanašanje barv na podlago so pihali oz. pljuvali skozi votlo kost, kar bi lahko
označili tudi kot eno prvih oblik "sprejanja" oz. pršenja barve na slikarsko površino – aerosol.
Jamske poslikave imajo bogato večtisočletno zgodovino, katere skupni imenovalec je njen
nosilec – neobdelan kamen na stenah jam, v katerih so živeli oz. se zadrževali. Zaradi
prevelike časovne oddaljenosti, distance pa na žalost umetnostnozgodovinski stroki še ni
uspelo proučiti in razvozlati vseh dejanskih okoliščin tistega časa, kot tudi ne umetnin, ki so v
tem času nastale. Tako še do danes ne poznamo povsem natančno njihove simbolike, povezav
s tedanjimi verovanji, pa tudi ne namembnosti in vloge, ki so jo poslikave imele v tedanjih
družbah oz. skupnostih.1
1.2 Obdobje prvih civilizacij
Kljub vsem spremembam v nadaljnji večtisočletni človeški zgodovini pa se ta tip
upodabljanja v umetnosti ohranja skozi njeno celotno nadaljnjo pot. S koncem prazgodovine
in pojavom prvih velikih civilizacij – stari Egipt in Mezopotamija – tudi slikanje na stenske
površine dobi nove razsežnosti. To obdobje močno zaznamuje tudi pojav prvih pravih utrjenih

1 GOLOB, Nataša, Umetnostna zgodovina, Ljubljana 2004, str. 80.
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naselbin, ki kasneje prerastejo v mestne države oz. (vele)mesta, na kar vpliva razvoj
gradbeništva.2
Med največje umetniške oz. arhitekturne dosežke tistega časa uvrščamo palače, grobnice in
svetišča. Ta so bila velikokrat bogato okrašena in poslikana s širokim naborom motivov in
podob. Poleg motivnih in stilskih sprememb, ki jih v umetnost prinese to novo obdobje, pa se
mi zdi pomembno omeniti tudi uporabo pisave v umetnosti – pojavu, ki smo mu priča prvič v
človeški zgodovini.3
1.3 Pisava
Bežen pogled na neko naključno poslikavo, npr. egipčanske umetnosti, bi verjetno razkril
stilsko dovršeno, z ornamenti okrašeno upodobitev, vendar gre pri dotičnih poslikavah za
precej bolj kompleksne in pomensko bogate stvaritve, katerih "okraski v ozadju" v resnici
imajo neki dejanski, točno določen pomen. Težave pri razbiranju teh znakovnih simbolov se
pojavijo zato, ker v tem obdobju (približno 2500 let pred našim štetjem) za zapisovanje še
niso poznali črk, kot jih v večjem delu sveta uporabljamo danes. Egipčani so za zapisovanje
uporabljali hieroglife, precej zapleten sistem znakov in njihovih medsebojnih povezav, ki bi
jih z današnjega gledišča lahko primerjali z nekakšnim rebusom.
Prav tako kot Egipčani pa so tudi ljudstva na območju Bližnjega vzhoda že imela razvito
svojo pisavo. Imenuje se klinopis. Ta tip pisave so iznašli Sumerci na območju današnjega
Iraka – Mezopotamije. Ljudstva na območju Mezopotamije so stenske poslikave uporabljala
tudi kot medij za izražanje vladarjeve moči in oblasti. K upodobitvam, ki predstavljajo
vladarjeve politične dosežke, vojaške pohode in podobno, so dodajali napise, povezane z
upodobljenim motivom. Tak tip upodobitev je bil pogost na zunanjih zidovih objektov v
mestnih središčih, mimo katerih se je dnevno sprehajalo veliko število ljudi. V tem kontekstu
lahko govorimo tudi o propagandni umetnosti, ki mimoidoče nagovarja, a tudi opozarja na
vladarjevo moč, ki jo ta ima – tudi nad svojim ljudstvom. 4

2 Prav tam, str. 81.
3 GOMBRICH, Ernst, Kratka zgodovina za mlade bralce, Ljubljana 1991, str. 25–33.
4 Prav tam, str. 26–33.
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1.4 Propagandna umetnost
Tovrstne teme se v umetnosti pojavljajo praktično skozi vsa nadaljnja obdobja, predvsem v
bolj strogih, militantno naravnanih družbah. Kot vrhunec propagandistične umetnosti bi lahko
označili prvo polovico dvajsetega stoletja, ko prihaja do radikalnih družbenih in političnih
sprememb, ki v razmiku nekaj desetletij s seboj prinesejo kar dve svetovni vojni. Zelo jasna in
nazorna je propagandna umetnost nacistične Nemčije. Ta je s svojo udarnostjo izražala
politično in vojaško moč ter obenem ustrahovala vse tiste, ki se z njo niso strinjali. Velja pa
omeniti tudi "socrealizem" – socialni realizem, uveljavljeno oziroma kar uradno (!) umetniško
smer Sovjetske zveze in drugih socialističnih držav t. i. vzhodnega bloka. Na tem mestu bi
omenil Jugoslavijo, vodilno državo gibanja neuvrščenih, ki te umetnosti ni prevzela. "V
Jugoslaviji se je v manj dogmatični obliki uveljavil v prvem desetletju po vojni, preden je
država na ravni kulture in umetnosti povzela principe zahodno usmerjenega modernizma."5
Ta likovna smer sicer prvenstveno ni bila vojaško naravnana, njen fokus je bil slavljenje
socialističnih idealov in uveljavitev zahtev delavskega razreda. Se pa – tako kot na
upodobitvah z Bližnjega vzhoda – pogosto pojavljajo upodobitve vladarjev, v tem primeru
vodilnih politikov pri najrazličnejših opravilih.
1.5 Sklep
Kakorkoli že, s pojavom prvih civilizacij smo tudi prvič v zgodovini priča uporabi pisave v
umetnosti. To pa na neki način že precej sovpada s splošnim dojemanjem tega, kaj grafiti so
oziroma kaj naj bi bili. Tudi če uporabim definicijo Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki
grafit razlaga kot "napis na steni", bi lahko tu našli očitno povezavo, relacijo in nekako grafite
uvrstili v eno zgodnejših oblik človekovega ustvarjanja oz. izražanja.
Čeprav grafitov, kot smo jih vajeni danes – vsaj tistih barvitih in prepletenih - v tistem času še
niso poznali, pa je precej močnejša povezava med takratnimi in sedanjimi grafiti na že prej
omenjeni propagandni oziroma politični ravni.
Že sama omemba besede "grafit, grafitiranje" pri splošni populaciji – ob rahlem občutku
nelagodja in nevšečnosti – prikliče tudi asociacije na estetsko nedovršene, milo rečeno grde
napise, ki v razmeroma kratkem času nastanejo na javnih mestih. Ti so največkrat sredstvo
izražanja različnih marginalnih, aktivističnih ali pa (običajno skrajnih, radikalnih) političnih
5 Miha COLNER, Socialistični realizem nekoč in danes, Dnevnik, 26. 2. 2015, dostopno na
<https://www.dnevnik.si/1042710115> (13. 8. 2020).
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skupin. S svojim posegom v javni prostor želijo širši skupnosti posredovati določeno
sporočilo, jih nagovoriti o neki določeni temi ali pa zgolj opozoriti nase. In čeprav gre s
sociološkega vidika pri tej primerjavi za dva diametralno nasprotna si pojava (na eni strani
propaganda vladajočih, na drugi krik zatiranih), pa lahko v kontekstu definiranja grafitov oba
postavimo pod skupni imenovalec – "napis na steni".
1.6 Kreta
V 2. in 3. tisočletju pred našim štetjem, ko sta ob obalah Sredozemskega morja cveteli kulturi
Egipta in Mezopotamije, je na otoku Kreta živelo trgovsko ljudstvo, ki mu pravimo Minojci.
Za njimi so ostale mestne palače – nekakšnemu labirintu podobne gradnje – po katerih še
danes prepoznamo minojsko kulturo in z njimi označujemo celo časovna obdobja bivanja
Minojcev na Kreti. Za te palače je značilna prosta, svobodna gradnja hodnikov in pravokotnih
prostorov okrog osrednjega dvorišča. Bile so trgovska, verska in politična središča. Poslikave,
ki so krasile mestne palače, pa so (poleg palač samih) še ena novost, ki jo v svet umetnosti
vpelje minojska kultura. Gre za freske – podobe, naslikane na svež omet. Tehniko so za njimi
prevzela malodane vsa kasnejša zgodovinska obdobja.6
1.7 Freske
Kot že omenjeno je glavna karakteristika freske slikanje na svež, moker apnen omet. S tem ko
se omet posuši, stena vase absorbira pigment in tako poslikava postane sestavni del ometa – in
ne zgolj plast na njem. Na ta način je poslikava precej bolj odporna na zunanje vplive. Barve
ostanejo močne, žive in dolgoročno mnogo bolj obstojne, kot če bi jih nanašali na suh omet.
To je tudi eden od razlogov, da je slikanje v tehniki freske ostalo kontinuirano in je brez
večjih "premorov" prisotno skozi celotno človeško zgodovino.7
1.8 Srednji vek
Opazne spremembe v slogu in motivih upodobitev se zgodijo ob prehodu iz starega v srednji
vek, kateremu botrujeta tudi vzpon krščanske – rimokatoliške vere in (kasnejša) uveljavitev t.
i. "cerkvene oblasti" – močan vpliv vere in cerkve (kot institucije) na družbeno in politično

6 GOLOB 2004, op. 1, str. 86.
7 Prav tam, str. 107–108.
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življenje. Na upodobitvah tistega časa prevladujejo podobe Jezusa Kristusa, njegovih
somišljenikov in spremljevalcev.
Kot je bilo že omenjeno, so se freske (predvsem) zaradi svoje obstojnosti izkazale za zelo
primerno tehniko poslikavanja statičnih nosilcev (torej sten, zidov, stropov itd.). Skupaj z
versko motiviko so vse do dvajsetega stoletja ostale prevladujoča tehnika v tej likovni
disciplini. Z izumom akrila ter ostalih sintetičnih smol in veziv v dvajsetem stoletju pa
slikanje fresk nadomestijo nekateri drugi tehnični postopki – tudi risanje oz. slikanje s spreji.
Freske svoj razcvet doživijo v obdobju renesanse in baroka, predvsem na območju današnje
Italije, s poslikavanjem verskih, cerkvenih objektov, tako v njihovi notranjščini kot tudi na
zunanjih zidovih. Poslikave so imele – poleg dekorativne funkcije – tudi vlogo prenašalca
bibličnih vsebin takrat večinsko nepismenim vernikom. Podoba kot nosilec sporočila,
postavljena v javni prostor, pa je danes tudi ena glavnih karakteristik umetniškega gibanja
"street art".
1.9 Francoska revolucija in 19. stoletje
S francosko revolucijo leta 1789 pride do mnogih družbenih in političnih sprememb. Ena od
njih je med drugim tudi oslabitev moči cerkve, kar s seboj prinese tudi spremembe na
področju likovne umetnosti oz. likovne produkcije. Tako v ospredju niso več cerkvene oz.
nabožne teme, ampak se zanimanje ponovno preusmeri na človeka. Obdobje močno
zaznamuje tudi razsvetljenstvo, ki vpliva na nastanek novih liberalnih in demokratskih idej. V
Evropi v tem času ne moremo več govoriti o enovitem likovnem slogu.
Tri glavne slogovne usmeritve, ki najbolj zaznamujejo evropski prostor v tistem času, so
neoklasicizem, romantika in realizem. Stili, ki se sicer še vedno držijo iluzionističnega
upodabljanja, pa so si (predvsem na izpovedni ravni) v marsičem različni. A ena od
karakteristik, ki zaznamuje vse tri likovne sloge – in kar celotno obdobje – pa je slikanje na
prenosne nosilce. V ospredju je "štafeljano" slikarstvo oz. slikanje na platno, poslikavanje
zidov s freskami pa stopi nekoliko v ozadje.8
2. MURALI, ULIČNA UMETNOST IN GRAFITI
8 19-th French century art, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/19th-century_French_art>
(13. 8. 2020).
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2.1 Industrijska revolucija in murali
Če je bila glavnina tem, obravnavanih v dotičnem besedilu, usmerjena predvsem na evropski
prostor, pa bi si temo poslikavanja v javnem prostoru želel zaključiti nekje drugje, na nekoliko
bolj oddaljenem delu sveta – v Ameriki.
Industrijska revolucija, ki v dvajsetem stoletju močno zaznamuje in preoblikuje svet, pusti
močan pečat tudi v likovni umetnosti. Ideje, ki prežemajo duh tistega časa, so močno
povezane z novo industrijo, tovarniškim delom, pa tudi z delavskim razredom in življenjem
delavcev – z njihovimi prizadevanji in zahtevami za boljše življenje. Eno pomembnejših
umetniških gibanj, katerih usmeritev je povezana prav s temi temami, je močno vezano tudi
na slikanje stenskih, ogromnih stenskih površin delavskih obratov in tovarn. Imenuje se
mehiški muralizem. Ena bolj prepoznavnih karakteristik tega gibanja je slikanje v tehniki
freske. V zvezi z mehiškim muralizmom govorimo tudi o njenem preporodu – t. i. "renesansi
freske". Gibanje, nastalo v začetku dvajsetega stoletja, je z jasno politično usmeritvijo nosilo
močan družbeni, politični in revolucionarni naboj. S svojimi likovnimi intervencijami so
klicali po družbenih spremembah in reflektirali – mnogokrat zamolčano in še večkrat načrtno
prikrito – dogajanje v takratni mehiški družbi.9
Motivika upodobitev je močno povezana s tovarniškim delom, delavskim razredom in bojem
za njihove pravice. S svojimi stilskimi in tehničnimi novostmi, pa tudi radikalno, udarno
sporočilnostjo so močno zaznamovali duh tistega časa in prostora. Murali, ki so bili sicer
fizično vezani na objekte, na katerih so nastali, so s svojo pojavnostjo odmevali daleč
naokrog. Njihov vpliv je segal celo prek samih meja Mehike – tudi v Južno Ameriko in
Združene države Amerike.

2.2 Murali v 20. stoletju

9 Mexican muralism, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Mexican_muralism> (14. 8. 2020).
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Predvsem na ameriški zahodni obali, v Kaliforniji, se kultura slikanja muralov močno uveljavi
med tamkajšnjim prebivalstvom (razmeroma visok odstotek le-tega predstavljajo prav
Latinoameričani) in sčasoma postane tudi sestavni, celo prepoznavni del tistega okolja. Te
stenske poslikave sicer nimajo izrazitega družbeno-političnega naboja kot tudi ne enovitega
sloga ali usmeritve. Prej kot za neki izrazit likovni presežek (gledano z vidika
umetnostnozgodovinske stroke) bi lahko slikanje muralov na tem območju označili za t. i.
"ljudsko umetnost", ustvarjalnost običajnih ljudi, ki so takrat živeli na sončni strani Združenih
držav Amerike. Nam geografsko najbližji podoben pojav – z vidika bolj izstopajoče,
prepoznavne ljudske ustvarjalnosti – bi lahko bilo npr. hrvaško naivno slikarstvo.
Na uveljavitev muralov oz. poslikav na ogromne stenske površine je vplival tudi razvoj novih
sintetičnih materialov, predvsem akrila, ki je v petdesetih letih prejšnjega stoletja postal tudi
komercialno dostopen. S tem se močno razmahne slikarstvo velikih formatov – tudi v
reklamne in marketinške namene. Kot gobe po dežju po vsej Ameriki zrastejo "billboardi",
oglasni panoji – nekakšna ogromna "slikarska platna", na katere so spretni obrtniki – slikarji
upodabljali motive, povezane z gledališkimi in filmskimi predstavami, fantazijske upodobitve
v zabaviščnih centrih, pa tudi oglase različnih blagovnih znamk in podobno. Skupaj s tem se
razmahne tudi črkoslikarstvo, sicer že precej starejša likovna oz. obrtniška disciplina, ki pa je
z možnostjo uporabe novih, obstojnejših materialov dobila mnogo širši spekter izraznih
možnosti.
2.3 Grafiti
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je na drugem koncu Amerike, na vzhodni obali
Združenih držav, pojavilo gibanje, ki se je ukvarjalo prav z risanjem grafitov. Tudi te
ustvarjalci so za dosego želenega cilja uporabljali velike formate, sintetične barve, podobe iz
popularne kulture in črke. A poslikavali niso velikih oglasnih panojev ali reklamnih površin,
njihov "naročnik" pa je bila zgolj želja po prepoznavnosti. Za nosilce svojih likovnih kreacij
so si izbrali vagone newyorškega metroja, ki je poslikave popeljal od enega konca mesta do
drugega.10
2.4 Povzetek

10 COOPER, Martha in Henry CHALFANT, Subway art, London 2015, str. 6–7.
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Bežen zgodovinski pregled in oris nekaterih pojavov, ki so skozi človeško zgodovino
oblikovali in definirali pojem grafitov, muralov in ulične umetnosti, bi rad zaključil na točki,
kjer sem z njim pravzaprav začel.
Pri grafitih gre v osnovi za napis, sporočilo ali poslikavo v javnem prostoru. Možnosti in
pristopov je nešteto, definicij ogromno, zagotovo pa je po mojem mnenju eno – grafiti oz.
izražanje na javnih površinah je nedvomno integralen, nenadomestljiv del človekovega
bivanja na tem planetu. Morda se prav zato grafiti na vsak način izmikajo enoznačni,
zaključeni definiciji, ki bi jih umeščala pod neki skupni imenovalec oziroma uvrstila v isti
okvir.
Navsezadnje, koliko skupnega pa zares imata v realistični maniri izrisana poslikava na
pročelju stanovanjskega kompleksa in napis "Mojca, rad te imam" na hrbtni strani te iste
stavbe? Morda le to, da sta oba pač grafit.
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3. POSTMODERNIZEM IN POSTGRAFITI
V drugi polovici dvajsetega stoletja je v ameriškem mestu New York, prestolnici sveta, kot je
vzdevek tega mesta zaradi mešane etnične sestave prebivalstva, vrelo od umetniškega in
kulturnega dogajanja. Istočasno pa je na njegovem obrobju, v revnejših predelih tega
velemesta, iz objema revščine in obupa vzniknilo gibanje, ki je s svojim delovanjem in
vplivom preoblikovalo videz sveta kot redko katera stvar dotlej.
3.1 Ulična umetnost
Gre za kulturni fenomen, umetniško gibanje, ki ga imenujemo grafiti ali street art. Osnovno
vodilo gibanja je bilo "express yourself", izražanje v javnem prostoru in tekmovanje za
prepoznavnost, najbolj kreativen stil. Ustvarjalci so upodabljali različne figuralne in
abstraktne motive, a tudi stilizirane napise svojih vzdevkov. Vse to je vzbudilo veliko
zanimanje, a tudi ogorčenje javnosti. Šlo je za risanje grafitov, pravzaprav pravih muralov, ki
pa so bili večinoma narisani nezakonito. Cilj gibanja je bila čim bolj kompleksna poslikava,
čim večji napis na enem od vagonov newyorške podzemne železnice. Transportni sistem,
»žila mesta«, ki je vsak dan z enega konca New Yorka do drugega prepeljal več milijonov
ljudi, je bil fantastičen poligon za likovno izražanje – pa tudi iskanje pozornosti in širše
prepoznavnosti. Te poslikave so naredili v podzemnih tunelih metroja ali v "train yardih",
železniških postajah, na katerih so bili vlaki parkirani. Sicer je bilo v tem času tudi veliko
zanimanje za risanje stenskih poslikav, a te zaradi statičnosti nosilca niso mogle doseči tako
širokega kroga ljudi kot vlaki, ki so tako postali tudi glavno zanimanje tega kulturnega
fenomena.11
Nekatera prepoznavna imena zgodnjega obdobja newyorških grafitov oziroma street arta so
Dondi, Blade, Seen, pa nedvomno tudi Jean Michel Basquiat in Keith Haring. Mnogi izmed
njih so kasneje postali svetovno znani umetniki, spet drugi so se po zaključku svojih likovnih,
grafitarskih avantur preusmerili v kakšno popolnoma drugo področje – grafitar Skeme, eden
izmed bolj prepoznavnih ustvarjalcev iz tistega obdobja, je na primer kasneje postal celo
vojak.

11 GANTER, Chris, Graffiti school, London 2013, str. 8–13.
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Likovne kreacije, narisane oz. izvedene na ulici – kot to pove že ime samo – imenujemo street
art oziroma ulična umetnost, tiste na vlakih pa grafiti. Pri uličnih poslikavah gre pogosto za
figuralne motive, medtem ko pri risanju na vlake prevladuje poslikavanje črk. Vmes pa so še
murali. Te večinoma izdelajo ustvarjalci s področja grafitov in ulične umetnosti. Njihovo
kvaliteto predstavljajo velikost (dostikrat so izvedeni na zares ogromnih formatih),
kompleksnost in dovršenost izvedbe. Poslikavanje muralov običajno ni nezakonito, izvedba je
organizirana vnaprej, tudi preko razpisov, javnih pozivov ali t. i. open call-ov ipd.
3.2 Hiphop
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko svet še ni bil tako prepleten z digitalno tehnologijo
in množičnimi mediji (mass media), so bili tudi newyorški grafiti in street art vezani zgolj na
lokalno okolje. Svetovni preboj so doživeli s filmi Style Wars, Beat street in Wild style, ki so
stenske poslikave, grafite skupaj s hiphop kulturo popeljali v svet. Največ zanimanja so filmi
poželi prav na evropskih tleh, kjer so ta način izražanja v glasbi, plesu in likovni umetnosti
hitro prevzeli in ga postopoma začeli razvijati na svoj način. 12
Hiphop je kulturni fenomen, h kateremu poleg grafitov spadata še rap glasba in breakdance.
Hiphop – predvsem rap glasba – ima velik vpliv tudi v širšem polju popularne kulture. Razvoj
in produkcija te pa je ostala – kljub sočasnim vplivom iz drugih mest in okolij – dolga leta in
desetletja močno vezana na osnove, nastale v mestu New York.
3.3 Trap
V zadnjem desetletju pa je prišlo do korenitih stilskih sprememb na področju rap glasbe.
Zvočno podobo, ki je bila dolga desetletja vezana na tisto iz New Yorka, je nadomestil t. i.
"trap". Gre za glasbeno zvrst z nekoliko drugačno ritmično osnovo, ki izvira iz južnega
predela Združenih držav Amerike, iz mest, kot so na primer Houston, Chicago in Atlanta.
Glavne karakteristike tega glasbenega žanra so nekoliko upočasnjen tempo, poudarek na
ritmični razgibanosti glasbenih podlag in pridih razpuščenosti, dekadence. Besedila pogosto
opisujejo teme, povezane s kriminalom, življenjem na družbenem robu in uporabo drog. A ta
novi glasbeni žanr, ki je v zadnjih letih zasedel celo najvišja mesta na glasbenih lestvicah

12 Prav tam, str. 23–25.

18
priljubljenosti po vsem svetu, grafitov ni posvojil. Ti so tako v Ameriki nekako ostali na mrtvi
točki, brez pravih izhodišč za novo usmeritev in nadaljnji likovni in slogovni razvoj.13
3.4 Postgrafiti
V Evropi pa so se grafiti in ulična umetnost začeli razvijati vzporedno z vzponom nekoliko
bolj artistične – "artsy" subkulture, ki ji v žargonu pravimo "hipster". Subkulturno gibanje, ki
poudarja samosvojost, "diy – do it yourself" pristop, avtentičnost in inventivnost, je v polje
grafitov in ulične umetnosti vpeljalo popolnoma nove smernice. Novi trendi, ki so prej kot na
samo glasbo vezani na vizualne medije in likovno umetnost, so v ospredje postavili izhodišča,
ki jih je v dvajsetem stoletju vpeljal modernizem. Naturalistično upodabljanje,
voluminoznost, občutek globine in prostora so zamenjali ploskovitost, uporaba ekspresivnih
barv in izrazita (deloma tudi pretirana, groteskna) stilizacija. Detajli, estetska dovršenost in
natančnost izvedbe so stopili nekoliko v ozadje, nadomestila jih je gestualnost, spontanost.
Slikovno polje, ki naj bi se za robom formata nadaljevalo onkraj njegovih meja, ostaja po
novem večinoma nedefinirano in zamejeno. Vseh teh nekaj izhodišč je osnova za stilski
fenomen, slogovno opredelitev, ki je dobila nazive "post-graffiti", "antistyle" oziroma
"abstract stylewriting".14
Poslikave pa s svojo pojavnostjo niso pritegnile zgolj pozornosti mimoidočih, navdušencev
nad to vrsto umetnosti ali lokalnih mestnih oblasti, temveč tudi – in predvsem – galerij.
Aktivno sodelovanje med ustvarjalci s področja ulične umetnosti in galerijami ter samo
odpiranje galerij v javni prostor (npr. organiziranje festivalov risanja muralov ipd.) je
prevetrilo tudi odnose znotraj samega polja grafitov in ulične umetnosti. To je v zadnjem
obdobju postalo precej bolj odprto, dovzetno za nove ideje in pristope. Na to je nedvomno
vplival tudi pojav družbenih omrežij. Ta so v zadnjih letih korenito posegla v polje
anonimnosti (tudi v širšem družbenem kontekstu), ki je dolga leta veljala za nekakšen podstat
tega umetniškega gibanja.
Po tihem bi lahko rekli, da je iz skupka vseh teh – likovnih, tehnoloških in družbenih –
sprememb vzniknila neka nova likovna usmeritev. Usmeritev, ki navdih črpa iz že
13 Trap music, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Trap_music> (14. 8. 2020).
14 ARTE, Anssi, Forms of rockin', Helsinki 2015, str. 32–35
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obstoječega, a zavrača preživeto. Stil, ki bolj kot na estetiko stavi na inventivnost in
kreativnost in ki je v polje ulične umetnosti prinesel nova izhodišča za nadaljnji razvoj. Kako
velik bo njegov domet, bodo pokazala leta. Leta, v katerih se bomo ozirali nazaj in si mislili
"Vau, to obdobje pa je res močno zaznamovalo takratno sceno" ali pa morda le "Škoda, pa je
res delovalo, kot da je nekaj na tem ...". A kdo bi vedel, pustimo času čas.

4. LIKOVNA IZHODIŠČA
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4.1 Črtna risba – "outline"
Pri svojem ustvarjanju težko najdem neko stalnico, konstanto, ki bi me vodila ali bolje rečeno
– ki bi jo zasledoval. Mogoče uporaba črtne risbe, aktivne linije, tej sem precej zvest. Daje mi
občutek zanesljivosti. Zamejenosti. Kar je za črto, je na tej strani, ostalo pa na drugi. Črta je
meja, neoporečna, jasna, vidna. Nič ne bomo komplicirali, »ziher je ziher«. Ne morem
začarati nečesa kar tako, "iz zraka". Ali kot v fimu Style Wars pravi grafitar Seen:
"" Now, your first outline is needed, always needed.
This way you know what you're filling in.
No matter how good you are, you can't just go on in
and just start filling in – in the air.
You've got to have your first outline.
Once your first outline is done, then your fill-in".
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4.2 Črtna risba in stripi
" Once your first outline is done, then your fill-in."
Tega sem se v otroštvu precej nagledal tudi v stripih. Predvsem v stripih Alan Ford. Ti stripi
so posredno nekako tudi začrtali mojo nadaljnjo pot, vplivali na izoblikovanje moje predstave
o svetu, umetnosti, družbi, a tudi malo zabetonirali. Pa ne da bi s tem mislil karkoli slabega –
sem "number one fan" Alana Forda daleč naokrog.
Močna, grafična, črno-bela risba, malo senčenja, pa ogromne, črno-bele ploskve, chiaroscuro, svetlo-temno, sence-svetlobe, noir poetika ... "Kakšne barve ..."
Pa potem v najstniških letih še Tomaž Lavrič in cel njegov opus – ki sem ga bral in
občudoval, kopiral in študiral ... In spet isto – grafična, črno-bela risba, močan poudarek na
svetlobah in sencah ... "Kakšne barve, stari, kakšne barve ..."
A tudi glede te pogoste uporabe črtne, črno-bele risbe nisem najbolj prepričan, spet odvisno
od medija. Kaj pa na primer prelivanje akvarelov ali pa iskanje nekih naključnih, razpršenih
trenutkov, ki jih iščem v fotografiji? Pa slikanje z akrili, risanje s pasteli - pršenje s spreji?
15 Complete Style wars transcription, Ageing b-boys unite, dostopno na
<http://repo136.blogspot.com/2013/02/complete-style-wars-transcript.html> (14. 8. 2020).
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4.3 Razstave
Ko sem bil še majhen, še otrok, star približno deset let, sem se totalno "zatreskal" v Kostjo
Gatnika. Popolnoma me je prevzela različnost, mnogoterost vseh tistih likovnih kreacij, ki
sem jih videl, pa ob tem komaj verjel – in na neki način še težje sprejel – da gre za delo enega
samega avtorja, enega samega človeka. To je bilo leta 2008 na njegovi pregledni razstavi v
Narodni galeriji. Kot bi iz vse tiste različnosti, nepovezanosti ... prav tako je bilo, kot če bi
vrgel neko, kaj pa vem – bombo, eksploziv in potem vse tiste koščke, ki so se razleteli na vse
strani, zložil v eno kolikor toliko smiselno celoto in to postavil v galerijo. In iz tega naredil
fantastično razstavo! In kar naenkrat sem dobil občutek, da iz vsega tistega sije neka
neobremenjenost, svoboda. Ja, svoboda – in prepričanost v to, da se z vsem tem likovnim
materialom da spoprijeti – da obstaja en sam avtor, ki mu je kos.
4.4 Črtna risba in likovno raziskovanje
A kakorkoli, naslanjanja na natančno, grafično črtno risbo, s katero sem začel svojo
ustvarjalno pot – in tudi ta tekst – sem se želel kar se da hitro znebiti. Nisem pa vedel ne kako
niti s čim bi to črtno risbo nadomestil. In minila so leta, obiskoval sem različne likovne
delavnice, tečaje in se prepustil različnim mentorjem in profesorjem. Hodil sem na vse
mogoče likovne razstave, opazoval kolege na faksu, ki so tako samozavestno, neobremenjeno,
skoraj brezsramno slikali, packali po platnu, in na koncu ugotovil, da jaz vseeno nekako bolj
uživam, ko celo popoldne preživim za pisalno mizo in štiri ure v kosu "žulim" risbo na A3formatu. A vse to raziskovanje v različnih medijih, tehnikah, pa tudi opazovanje kolegov,
druženje z umetniki in obiskovanje razstav mi je dalo neko določeno širino, ki je ves proces
ustvarjanja utrdila in mi dala iztočnice za nadaljnje odprave. Odprave v neki drug svet, v
neko novo likovno okolje. V neki nov način razmišljanja, prekrivanja ploskev ali prepletanja
črk.
Tudi sicer si v resnici sploh ne želim biti vezan na noben specifični medij, tehniko ali izraz, pa
sploh mi nikoli ni bilo do tega, da bi se definiral – ali afirmiral kot pripadnik neke določene
skupine, usmeritve ali zanimanja. Spremenljivost kot edina konstanta – tako nekako bi lahko
označil ta proces, ki ga v različnih vzorcih neprestano opažam sam pri sebi. Začaran krog, v
katerem se neprestano vrtim, a se z vsakim novim obratom/vrtljajem znajdem na isti točki.
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Točki, ki pa je z vsako novo risbo, sliko ali grafitom večja, bolj pestra in likovno bolj bogata.
Nabiranje izkušenj, "kilometrine", opažam, me vsakič znova uči odrekanja in prilagajanja,
iskanja in raziskovanja. Z vsakim novim zaključenim delom pa po tihem opominja tudi na to,
da svet, umetnost in likovno ustvarjanje niso nujno tako zamejeni in črno-beli, kot je to
recimo v stripih Tomaža Lavriča in Alana Forda.
4.5 Izleti in razgledi
Občasno me je mama peljala na izlet po mestu, med drugim tudi v trgovino Müller na Čopovi
ulici po nov komplet, nov zabojček legokock. Spomnim se, da je bilo takrat postajališče
mestnega avtobusa še pri sidru na Kongresnem trgu, avtobus pa se je plačevalo s plastičnimi
žetoni. Spomnim pa se tudi fantov in deklet, ki so na isti avtobus kot jaz in mama čakali v
prevelikih, širokih hlačah in ogromnih čevljih z razpetimi vezalkami.
"To so reperji," je rekla mama. "Na hrbtu jim raste rep, zato nosijo tako široke hlače ..."
"Da ga skrijejo v hlačnice, zato da ga drugi ne bi opazili," mi je posmehljivo razložila.
"Ne, mami! Oni poslušajo rap, to je zvrst glasbe. Zato nosijo tako široke hlače, to spada
zraven!" sem ji odvrnil, misleč, da sem končno tudi jaz njej predstavil nekaj novega, česar
sama prej še ni poznala. To je bilo zdaj že davnega leta 2004, ko sva se skupaj sprehajala po
parku Tivoli po ogledu razstave "Grafitarji" v Mednarodnem grafičnem likovnem centru v
Tivolskem gradu.
4.6 Sestavljivost in arhitektura
Legokocke, ki sem jih z vsakim novim izletom pridno nabiral in sestavljal kar večino prostih
dni v osnovnošolskih letih, pa niso zaznamovale le mojega otroštva, temveč tudi moje
nadaljnje likovno ustvarjanje. Bolj kot samo sestavljanje me je navdihoval sam koncept
sestavljivosti, spajanja in dograjevanja. Spomnim se, kako sem se vsakič znova navduševal
nad tem, da se ena forma lahko poveže, sestavi z drugo. In potem ta druga s tretjo, tretja s
četrto ... In z enakimi očmi ter enakim zanimanjem sem opazoval tudi povezanost blokov v
nam najbližjem blokovskem naselju Fužine (stanujem namreč v Polju), ko sva se z mamo po
Zaloški cesti peljala proti centru mesta.
Preko teh izkušenj sem izoblikoval tudi odnos oziroma simpatije do oglatih, pravokotnih
form, kompaktnih struktur in jasno izraženih smernic, smeri, po katerih se ravnam tudi pri
snovanju svojih slikarskih del.
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4.7 Ameriško slikarstvo
Z začetkom študija slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje sem se začel
zanimati tudi za ameriško povojno slikarstvo, za slikarje, kot so na primer Frank Stella,
Ellsworth Kelly in Wayne Thiebaud. Slednji je s svojo serijo "Cityscapes", ki jo je naslikal v
sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja, močno zaznamoval moja študijska leta.
Kljub odkriti navdušenosti pa sem se pri svojem delu vseeno raje odločil za nekoliko
drugačen, malo bolj samosvoj pristop. A zagotovo tudi od tod izvira moje zanimanje za
upodabljanje mest, urbanega okolja, pa tudi za ploskovitost, monokromne ploskve in
zamejene, sklenjene forme.
5. AVTORSKO DELO
5.1 Organizacija slikovnega prostora
Pri oblikovanju, kreiranju svojih slikarskih del me prvenstveno zanima slikovno polje, likovni
prostor in organizacija likovnih elementov znotraj le-tega. Bolj kot na samo izpovednost se
osredotočam na likovno komponiranje – razporejanje elementov znotraj formata in tvorjenje
likovne celote, kompozicije. Za osnovo si navadno izberem kvadraten ali kvadratu podoben
format. Ta mi omogoča sestavljanje podobe okrog središča, pri čemer ne dominira nobena od
dveh glavnih smernic – vertikala ali horizontala.16 Pri izbiri barv se rad naslanjam na tiste, ki
se pogosto uporabljajo pri oblikovanju, kreiranju športnih oblačil in obutve. Tako prevladujejo
predvsem žive, svetle barve, ki jih kombiniram s sivimi in nekoliko bolj nasičenimi modrimi
– te največkrat uporabljam za barvo neba.
Osnovni motiv mojih slikarskih del je namreč podoba mesta, urbanega okolja. Navdušujem se
nad bloki, cestno infrastrukturo in prometnimi znaki, pa tudi grafiti in ulično umetnostjo.
Navdihujejo me križišča, stavbe, promet, pa pešci in kolesarji, hitenje in na splošno mestni
vrvež kot tak. Dogajanje v javnem prostoru, mestnih središčih tudi redno dokumentiram,
posebej kadar se odpravim na potovanje v kakšno večje mesto. Fotografije mi dostikrat
služijo tudi kot osnutek za pripravo kakšne skice, risbe za neko novo slikarsko delo.
16 RAČKI, Tone, Veščina likovne kompozicije, Ljubljana 2004, str. 18–19.
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Nad podobo urbanega okolja se navdušujem že vse od malih nog, kar ima verjetno zametke
tudi v izletih v center Ljubljane v mojih otroških letih.

Slika 1 – Fedja Šičarov, Brez naslova, 2019, mešana tehnika, 20 x 20 cm, Ljubljana.
5.2 Forma in vsebina
Vezano tudi na ameriško slikarstvo in stripe, ki sem jih bral v mlajših letih, mi najbolj ugajajo
zaprte, sklenjene oblike. Ne ustrezajo mi jasno definirani, tridimenzionalni objekti in tudi na
splošno vtis prostora, ki bi bil prikazan s pomočjo linearne perspektive. Vsaj ne v smislu
kreativnega procesa. Vtis globine in prostora v svojih delih dosegam z uporabo globinskih
planov. Večplastnost prikazujem s prekrivanjem, senčenja se izogibam.
Pri tem principu organizacije likovnega prostora imam precej svobodne roke tudi kar se tiče
poigravanja s ploskvami – njihovo barvo, teksturo, vzorci ipd.
V vsebinskem, motivnem smislu se nagibam predvsem k upodabljanju svoje interpretacije
mestnega okolja. Navdih črpam iz vtisov, spominov in fotografij, narejenih v lokalnem okolju
in drugih mestih in predmestjih, ki sem jih obiskal do sedaj.
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A pri tem moj namen ni ustvariti realistične podobe neke naključne ulice ali prometnega
križišča. Ne želim naslikati slike, ki bi spominjala na fotografijo s potovanja ali na
razglednico, kakršne smo še pred časom pošiljali svojcem in prijateljem z izletov v tujini.
V svojih slikarskih delih, ki jih gradim z likovnim poigravanjem s pretežno geometrijskimi,
sklenjenimi formami in igrivimi barvnimi kombinacijami, želim povzeti svoje lastno videnje
in občutenje okolja, v katerem se počutim najbolj domače, najbolj svobodno. Predvsem si
želim ustvariti avtonomno, samostojno slikarsko delo, ki ne bi ilustriralo stvarnega sveta,
temveč bi s svojo pojavnostjo odpiralo možnost odpotovanja v neko novo, z mislijo na grafite
in ulično umetnost prežeto okolje.

Slika 2 – Fedja Šičarov, Brez naslova, 2019, mešana tehnika, 64 x 62 cm, Ljubljana.

5.3 Postopki in principi pri avtorskem delu
Prve skice običajno rišem na manjše formate, na primer na A4 ali A5. Če se mi zdi, da je risba
uspela, da je likovno zanimiva, jo skeniram in na računalniku še nekoliko preuredim.
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Običajno v programu Adobe Illustrator naredim tudi nekaj barvnih študij, osnutkov, ki služijo
kot izhodišče za likovna dela, izvedena na večjem formatu.
Uporaba računalniške tehnologije se mi zdi popolnoma relevanten pristop k umetniškemu
ustvarjanju, a je sam v resnici ne uporabljam prav pogosto. Za prenos risbe na večji format na
primer uporabljam projektor, a večinoma zgolj takrat, kadar slikam na platno. Poslikavanje
grafitov in muralov pa skoraj po pravilu od začetka do konca izvedem ročno. A grafiti so tako
ali tako neka druga zgodba, neki drug tip ateljejskega dela.
5.4 Barve
Pri samem slikanju na platno uporabljam različne barve, ki jih izbiram predvsem po ključu
prekrivnosti. To so največkrat barve na akrilni osnovi, prosojnih se izogibam. Pred začetkom
slikanja si barve pripravim in razporedim v lončke. Barv iz posamičnih lončkov v procesu
slikanja običajno ne mešam med seboj. Vsaka posamična barva služi za prav zanjo določeno
mesto – ploskev. Kot slikarski material poleg akrilnih barv uporabljam tudi spreje. Ti služijo
predvsem za ustvarjanje teksture in ne toliko za poudarjanje oblik in volumnov. Med pripravo
barvne palete barve primerjam s študijami, narejenimi z računalnikom.
Barve izbiram bolj kot ne zgolj po principu všečnosti. Kot referenco si dostikrat izberem
zanimive barvne kombinacije, ki jih opazim pri modnem oblikovanju – oblikovanju oblačil in
obutve – in že prej omenjenem ameriškem povojnem slikarstvu (abstraktno slikarstvo,
minimalizem, pop art). Pa tudi v grafitih, ki jih spremljam na družbenih omrežjih. Pri uporabi
barv sem pozoren predvsem na to, da so barve v določenem slikarskem delu v istem barvnem
ključu (npr. svetlostnem, tonskem). Pri barvnih kontrastih gledam na to, da so izraženi
smiselno, urejeno, a jih v ekspresivnem smislu uporabljam dokaj redko. Z barvnimi razmerji
se tudi skoraj nikoli ne trudim prikazati vtisa globine, bolj prisegam na ploskovitost.
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Slika 3 – Fedja Šičarov, Brez naslova, 2020, mešana tehnika, 82 x 75 cm, Ljubljana.
5.5 Povzetek
Za tak pristop sem se odločil predvsem zato, ker mi ta omogoča tempo slikanja, ki najbolj
ustreza mojemu temperamentu. Nekako nimam potrpljenja, da bi na nastajanje novega
slikarskega dela čakal po več ur ali več dni. Barve iz sprejev se posušijo skoraj takoj po
nanosu na površino, pri barvanju z računalniškimi programi pa teh problemov praktično ni.
Z racionalnim, vnaprej načrtovanim pristopom, ki proces slikanja osvobodi vseh vmesnih
odklonov in eksperimentiranja (kar je sicer običajno sestavni del slikarskega dela), si precej
skrajšam čas slikanja in tako lahko sliko dokončam že v nekaj urah.
Na ta način dela je zagotovo vplivala tudi izkušnja s sprejanjem, ki omogoča hitrejši način
dela na večjih površinah. Že samo slikanje v javnem prostoru avtorja sili k tempiranju,
hitenju, jasnem organiziranju in delu z vnaprej zastavljenim ciljem. Večjo količino barve za
pleskanje in kup sprejev je namreč vseeno nekoliko težje pretovoriti na drugi konec mesta kot
na primer pest čopičev iz kopalnice do ateljeja.
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Nedokončano delo na ulici pa v tem primeru sili tudi v ponovno vračanje na lokacijo, z isto
slikopleskarsko barvo in spreji enakih odtenkov.
Lokacije, ki jih v svojih slikarskih delih ustvarjam sam, pa me k vrnitvi kličejo kar same. Za
odhod ne potrebujem barv, ne Urbane, prikrajšan sem za avtobusne vožnje do tja.
Kličejo me njihove udarne barve in utrip ulic, ki ga po desetih letih zanimanja za grafite in
ulično umetnost še vedno naravnost obožujem.

Slika 4 – Fedja Šičarov, Brez naslova, 2019, mešana tehnika, 20 x 20 cm, Ljubljana.
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ZAKLJUČEK
V svoji diplomski nalogi sem želel nekoliko podrobneje raziskati polje ulične umetnosti,
področje ustvarjanja v javnem prostoru. Na koncu sem prišel do sklepa, ki je potrdil moje
domneve. Domneve o tem, da je polje izražanja v javnem prostoru zelo široko, razgibano in
raznovrstno področje, ki mu je težko pripisati prav veliko skupnih značilnosti. V svojem
slikarskem delu sem želel upodobiti utrinek, esenco tega globalnega gibanja, ki s svojim
delovanjem ne spreminja zgolj sveta umetnosti, temveč kar cel svet kot tak.
Analitično-raziskovalni del zaključim z obravnavo novih smernic, novih trendov, ki so v svet
ulične umetnosti prinesli nov, svež veter in ji dali zagon za nadaljnji likovni razvoj. Kaj bo ta
prinesel v prihodnjih letih, pa si nisem drznil napovedovati, naj to raje pove čas.
Naša naloga je predvsem to, da čim manj ugibamo, se prepustimo toku in v njem uživamo.
Uživamo v tem novem poglavju ulične umetnosti in grafitov – v novem poglavju
večtisočletne zgodovine izražanja v javnem prostoru. Prostoru, ki pa po novem postaja tudi
čedalje bolj virtualen. Kdo bi vedel, morda pa bo naslednje poglavje kar grafitiranje,
"spammanje" po družbenih omrežjih. Čeprav, a nisem tega že nekje videl?
A naj bo to zaenkrat z moje strani vse, morda pa več v magistrskem delu.
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Slika 5 – Fedja Šičarov, Brez naslova, 2020, mešana tehnika, 82 x 82 cm, Ljubljana.

Slika 6 – Fedja Šičarov, Brez naslova, 2020, mešana tehnika, 95 x 83 cm, Ljubljana.
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Slika 7 – Fedja Šičarov, Brez naslova, 2019, mešana tehnika, 68 x 64 cm, Ljubljana.
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