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Graffiti jako sztuka oficjalna. 
Muzea

  Graffiti przesz³o do oficjalnego nurtu 
sztuki elitarnej poprzez wystawy prac 
w galeriach i oficjalne pokazy. Artur 
Górski w artykule „Sztalugi z cegie³” 
stwierdzi³, ¿e najbardziej widoczne po-
krewieñstwo i wzajemny wp³yw ³¹czy 
graffiti z dokonaniami jednego mis-
trzów Roya Lichtensteina. Równie¿ 
reklama i sztuki u¿ytkowe czêsto wy-
korzystuj¹ umiejêtnoœci writerów. Ich 
spontaniczna twórczoœæ coraz czêœciej 
staje siê pop³atnym zajêciem. Na przy-
k³ad grupa graffitowców ozdobi³a na 
zlecenie œciany warszawskiego  Klubu 
Park, dekoracjê Stodo³y i gara¿e firmy 
Eurofilmtrans.
   Polscy writerzy s¹ bardzo czêsto 
uczniami liceów plastycznych, fanami 
kultury hip-hop, zafascynowani sub-
kultur¹ amerykañskiej ulicy. Ju¿ jako 
profesjonaliœci wykorzystuj¹ elementy 
graffiti, wprowadzaj¹c je w obieg pro-
fesjonalnej sztuki. Dzia³ania plastycz-
ne writerów w Polsce, zw³aszcza te, 
które sta³y siê surrealistyczn¹ zabaw¹ 
na s³owa, wp³ynê³y na o¿ywienie jêzy-
ka prasy, literaturê i muzykê hip-hopu.
Polszczyzna rozwija siê dynamicznie, 
nad¹¿a za zmieniaj¹c¹ siê rzeczywis-
toœci¹ nie zawsze jednoznaczn¹ i jasn¹.
  Justyna Bielinowicz, w artykule po-
œwieconym znakomitemu polskiemu 
malarzowi Wojciechowi Fangorowi 
(„Uwiêziony w przestrzeni”) napisa³a, 
¿e ma on dwie fascynacje inspiruj¹ce 
twórczoœæ. S¹ to: graffiti i geometria. 
Jego wystawê w 2003 roku w Warsza-
wie, w Zamku Ujazdowskim, otwiera-
³a ekipa grafficiarzy i zostawi³a labi-
rynt graffiti na pilœniowych p³ytach. 
Fangor uwa¿a, ¿e graffiti jest form¹ 
ekspresji artystycznej, która wci¹ga 
widza, o¿ywia go. Malarstwo Fangora 
jest wyraziste, malowane grub¹ lini¹. 
Mo¿e byæ inspiracj¹ równie¿ dla wri-
terów. Ju¿ w latach 50. wprowadzi³ 
prekursorskie elementy op-artu zanim 
jeszcze œwiat artystyczny og³osi³ po-
wstanie tego kierunku w sztuce.
  Pojawienie siê i ekspansja graffiti na 
pewno ma silny wp³yw na wspó³czes-

n¹ sztukê, wp³ywa na jej o¿ywienie 
i szukanie dróg, aby wyjœæ jak najbli-
¿ej do odbiorcy, ale artyœci profesjo-
nalni nie zawsze siê do tego przyzna-
j¹. Jednym z nich jest Anzelm Kiefer 
(1945) i jego sztuka m.in. obraz „Sek-
retne ¿ycie roœlin”, w którym ogromn¹ 
rolê, podobnie jak w graffiti, pe³ni¹ na-
pisy zawieraj¹ce tajemnicze tagi, a we 
w³asnej pracowni organizuje w³asn¹ 
przestrzeñ ¿yciow¹ z ruchomymi wiel-
kimi, ciê¿kimi jak œciany blejtramami.
  W „Magazynie Gazety Wyborczej” 
z 2000 roku zamieszczono artyku³ o 
Michale Bu³hakowie, w którym zna-
laz³a siê fotografia przedstawiaj¹ca 
klatkê schodow¹ domu Pigit, gdzie w 
powieœci „Mistrz i Ma³gorzata” kwa-
terowa³ diabelski sztab Wolanta. Tê 
klatkê przez dziesiêciolecia pokrywa-
³y graffiti oddaj¹ce ho³d „zbuntowa-
nemu” przeciwko totalitarnej rzeczy-
wistoœci pisarzowi. Pe³ne ekspresji 
dzie³a wspó³graj¹ce z odbiorem ge-
nialnej literatury. To przyk³ad wspó³-
czesnej korespondencji sztuk.
  Polski malarz Edward Dwurnik, któ-
rego inspiracj¹ w ci¹gu ostatnich lat 
by³y miasta, ich klimaty i architektura, 
powiedzia³: „Ostatnimi czasy nast¹pi-
³o pewne skonsolidowanie zjawiska. 
Wtr¹caj¹ siê starsi i profesjonaliœci. 
Dominuj¹ szablony. Jest dostêp do 
sprayu. Zaczyna to byæ normalne. 
Pomys³y siê powielaj¹. Ale to sztuka. 
Sztuka popularna, wyra¿aj¹ca posta-
wê buntu. Sztuka dzieci. Gorzej by³o-
by, gdyby graffiti robili profesjonaliœ-
ci, bo porobi³oby siê smutno. Pochwa-
lam graffiti zazdroszczê, ¿e ju¿ sam 
nie mogê tego robiæ”.
  Na jednym z murów nowojorskie-
go Saho znajduje siê napis: „Graffiti 
jest wspó³czeœnie jedyn¹ i najczystsz¹ 
form¹ sztuki: nikt nie p³aci artyœcie, 
a jego dzie³a nie s¹ przeznaczone na 
sprzeda¿”. Jednak obecnie coraz czêœ-
ciej umieszcza siê je w galeriach. W nie-
których nowojorskich galeriach sztuki
przechowuje siê drzwi oraz wagony 
metra pomalowane w charakterystycz-
ne dla tego miasta tagi.
  Próby zmiany statusu graffiti w spo-
³eczeñstwie prowadz¹ do tego, ¿e nie-

którzy grafficiarze wstawiaj¹ obecnie 
swoje dzie³a do galerii i sal wystawo-
wych, bo to daje s³awê, pieni¹dze i 
presti¿, a one mog¹ gwarantowaæ no-
bilitacjê graffiti w spo³eczeñstwie. Sztu-
ka graffiti znalaz³a równie¿ uznanie
w polskich krêgach artystycznych. Od 
czerwca do lipca 1991 roku polscy 
grafficiarze specjalizuj¹cy siê w sztu-
ce szablonu mieli pierwsz¹ wystawê 
w warszawskim Muzeum Historii Ru-
chów Niepodleg³oœciowych i Spo³ecz-
nych.
  Sztukê graffiti przeniesion¹ z ulicy 
do galerii niektórzy krytycy okreœlaj¹ 
mianem „postgraffiti” i wpisuj¹ w nurt 
sztuki elitarnej. Dla przyk³adu wymie-
niæ mo¿na amerykañskich twórców 
takich jak: Keith Haring, Kenny Sharf, 
Jean – Michel Basaniat. Innych znamy 
jedynie pod pseudonimami np. Dondi, 
Fab Five Fredry, Zephyr, Futura 2000 
czy Rewolt. Pierwsze galerie tej sztuki 
za³o¿yli w 1981 roku: Aston na East 
Village i Tomy Shafrazi na Mercer 
Street. To zjawisko przenikania sztuki 
graffiti do oficjalnego obiegu jest bar-
dzo ciekawe zarówno pod wzglêdem 
spo³ecznym i artystycznym. Wejœcie 
twórców graffiti na rynek sztuki mo¿-
na traktowaæ jako sukces artystyczny 
tej sztuki kontrkultury czy mo¿e za-
przeczenie ich dotychczasowych idea-
³ów malowania na ulicy, tym bardziej, 
¿e w tym ostatnim przypadku ich dzie-
³a maj¹ wielokrotnie wiêksz¹ publicz-

noœæ ni¿ ta przewijaj¹ca siê przez gale-
rie. Mo¿e zdecydowa³a o tym kwestia 
finansowa, poniewa¿ bunt przemie-
niony w oficjalne uznanie jest równie¿
bardzo wartoœciowy i prowadzi do 
„ob³askawienia graffiti”.
  W 1983 roku przyby³ do Nowego 
Jorku Yaki Konnblit, handlarz dzie³a-
mi sztuki z Amsterdamu. Zebra³ do-
œwiadczonych writerów aby zaprezen-
towaæ sztukê graffiti na europejskim
rynku. Wybrane dzie³a zosta³y wysta-
wione w muzeum Boymai Beuningen.
Spotka³y siê z bardzo pozytywnym 
przyjêciem zarówno przez krytyków,
jak i kolekcjonerów dzie³ sztuki. Wte-
dy to ju¿ nast¹pi³ roz³am writerów na 
dwie grupy:
• skomercjalizowani grafficiarze ma-
    luj¹cy na zamówienie,
•  kontrkulturowi grafficiarze maluj¹-
     cy na œcianach i poci¹gach.
   W latach 80. graffiti staje siê coraz 
bardziej popularne, pojawia siê rów-
nie¿ coraz wiêcej dj-ów. Razem z graf-
fiti stanowi¹ oni tak zwan¹ kulturê hip 
hop i wtedy po raz pierwszy pojawia 
siê to okreœlenie. 
  Graffiti sta³o siê dziêki mass mediom 
swoist¹ szat¹ ikonograficzn¹ miast dru-
giej po³owy XX wieku. Aby sobie wy-
obraziæ jak umalowana jest globalna 
wioska, trzeba zajrzeæ do Internetu. Tu-
taj przez ca³¹ dobê ogl¹daæ mo¿na re-
wie graffiti ze wszystkich kontynen-
tów. Policja nikogo tu nie œciga, nikt
z urzêdu nie usuwa tego, co na tysi¹-
cach internetowych stron umieszczono 
jako dokumentacjê i pochwa³ê „Zbrod-
ni artystycznych”. Tak¹ w³aœnie na-
zwê „Art Crimes” – nosi najstarsza, 
najwiêksza i najstaranniej prowadzona 
strona tego typu, internetowa mekka 
graficiarzy. Ka¿dy chcia³by tam zoba-
czyæ fotografie swoich dzie³. 
   A oto jak do tego dosz³o. W maju 
1994 roku Susan Farell zg³osi³a w Szko-
le Literatury, Komunikacji i Kultury
Instytutu Technologii stanu Georgia 
projekt pracy dyplomowej „Art. Cri-
mes Mirror” czyli „Zwierciad³o zbrod-
ni artystycznych – badania nad graffi-
ti w ró¿nych krajach œwiata”. Zaczy-
na³a od planu zdjêæ pokrytych malo-
wid³ami budynków i poci¹gów z At-
lanty w stanie Georgia. Wkrótce potem
na serwerze Instytutu otworzy³a stronê 
Art Crimes razem z fotografem Brut-
tem Webberem. Sta³a siê wielk¹ atrak-
cj¹ medialn¹ nag³oœnion¹ przez „News-

weeka”, „New York Timesa” i inne 
gazety i stacje telewizyjne.
  Tê witrynê wzbogacon¹ o liczne po-
³¹czenia ogl¹daj¹ rocznie dwa miliony 
zwiedzaj¹cych. Witryna zawiera tysi¹-
ce zdjêæ z 205 miast, 43 krajów i szeœ-
ciu kontynentów. Pokazano w znacz-
nej iloœci polskie graffiti z Gdañska, 
Krakowa, Poznania, Rzeszowa, War-
szawy i Wroc³awia. 
  Graffiti zainspirowa³o wiele innych 
dziedzin sztuki m.in. film. Jeden z nich 
to „Beat Street”, który sta³ siê filmem
propaguj¹cym graffiti, taniec i muzy-
kê. W Europie Wschodniej dzie³a wielu 
writerów pojawiaj¹ siê równie¿ w spec-
jalistycznych magazynach – albumach 
graffiti. Ta sztuka ulicy sta³a siê co-
dziennoœci¹ wielkich miast na ca³ym 
œwiecie.

Przekaz kontrkulturowy. 
Grafficiarze o sobie

  Graffiti sta³y siê kontrkulturow¹ sztu-
k¹ przekazu, ró¿norodn¹ technicznie, 
tematycznie i stylistycznie. Pos³uguje 
siê specyficznym, niezwykle komuni-
katywnym, zwiêz³ym jêzykiem. Dziê-
ki skondensowanej formie umo¿liwia
b³yskawiczne nadanie komunikatu z za-
wart¹ w nim informacj¹. Sztuka graffi-
ti wyrasta z politycznego i spo³eczne-
go radykalizmu m³odych, bo – wed³ug 
Miros³awa Pêczaka – “szanuj¹cy siê
grafficiarz zawsze musi byæ w opozy-
cji do panuj¹cych”, do formy porz¹d-
ku spo³ecznego, wobec œwiata doros-
³ych, wobec spo³eczeñstwa itd., z któ-
rym nie chce siê identyfikowaæ albo 
którym pogardza. Graffiti jest wiêc jed-
n¹ ze scen ujawniania siê kontrkultury.
  Graffiti to sztuka szybkiego przeka-
zu, w którym m³odzie¿ wyra¿a aktual-
ne pogl¹dy i postawy. Twórcy poro-
zumiewaj¹ siê ze sob¹, wyra¿aj¹ w³as-
n¹ to¿samoœæ, jej odrêbnoœæ i broni¹ 
jej, ale równoczeœnie nawi¹zuj¹ kon-
takt wizualno-werbalny z innymi cz³on-
kami spo³eczeñstwa, przechodniami,
którzy s¹ ich rodzicami, nauczyciela-
mi, politykami. To bardzo specyficz-
ny monolog, który czêsto rozwija dia-
log, wywo³uje emocje, zastêpuje inne 
sposoby komunikowania w spo³eczeñ-
stwie i wskazuje jego niewydolnoœæ, 
dlatego m³ody buntownik w œwiecie, 
gdzie nikt go nie s³ucha, nie interesu-
je siê nim, ani tym, co mówi, tworzy 
w³asny jêzyk.
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