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NEKAJ
UVODNIH
BESED
SMERNICE ZA IZVAJANJE GRAFITI AKTIVNOSTI V MLADINSKEM DELU SO NASTALE KOT PRODUKT
PROJEKTA URBAN ART JAM. S PROJEKTOM URBAN ART JAM SMO NAGOVORILI PROBLEM MANJKA
BREZPLAČNIH PROGRAMOV ZA MLADE ZA KREPITEV KOMPETENC LIKOVNE UMETNOSTI IN ZA
SOUSTVARJANJE URBANE KULTURE.
Glavne aktivnosti projekta, ki so jih izvjale_i mladi
umetnice_ki, mentorice_ji in mladinske delavke so bile:
1. Sketch sessions - tedensko srečevanje in prosto
risanje.
2. Delavnice realističnega risanja - viziranje,
perspektive, risanje osnovnih likov, tihožitja in
obraza.
3. Delavnice slikanja napisov - slikanje znakov,
napisov, črkorisi, kaligrafija in oblikovanja črk.
4. Delavnice urbane likovne kulture - barvne tehnike,
vsebina poslikave, načrt in skica poslikave,
zgodovina, trendi in neformalna pravila.
5. Pripravljalne delavnice za Urban art jam načrtovanje in organizacija javnega kulturnega
dogodka.
6. Urban art jam - celodnevni dogodek, grafitiranje na
legalno steno.
7. Priprava in izvedba treh razstav - organizacija
kulturnega dogodka, razstava (dvakrat fizična, enkrat
spletna).

Poleg tega pa smo s projektom želeli nagovoriti manjko
orodji, ki bi mladinske delavke_ce podprli pri izvajanju
grafiti aktivnosti. Namreč verjamemo, da so vsebine hip
hopa lahko pomemben doprinos mladinskem delu.
"Hip hop kultura je kulturni fenomen, ki je zrasel na
pogorišču obubožanih in razdejanih sosesk južnega
Bronxa iz začetka 70-ih. Vstal je kot odgovor na brezup
in nasilje, ki sta prevevala ta del New Yorka."
Danes Hip hop živi po vsem svetu in je uveljavljena
praksa mladinske participacije v sodobnem družbenem
okolju. Hip hop kultura kot sinonim represije mladih,
spodbuja k kritičnemu razmišljanju in s pomočjo lastnega
izražanja stremi k oblikovanju posameznikove umetniške
identitete.
Na podlagi intervjuja z uličnim umetnikom Simketom,
izkušenj iz prakse in študija literature so kot rezultat
nastale smernice za izvajanje grafiti aktivnosti v
mladinskem sektorju.

Projekt je nastal pod okriljem Društva Gor v sodelovanju z mladinskim centrom ULCA (Zavod Bob) in s partnerji
projekta KPOW Luka Jeločnik s.p., Kulturno umetniško društvo Mreža, Društvo ŠKUC, Športno društvo Ilužn (center
urbanih športov Urban Roof) in Združenje mladih, staršev in otrok Sezam (Mladinska postaja Moste). Projekt je bil sofinanciran s strani Urada za mladino Mestne občine Ljubljana.
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PREDEN ZAČNEMO …
PREDEN MLADISKE_I DELAVKE_CI ZAČNEMO Z IZVAJANJEM GRAFITI DELAVNIC JE POMEMBNO, DA
IMAMO OSNOVNO ZNANJE O GRAFITIH IN URBANI UMETNOSTI, KOT TUDI, DA IMAMO OSNOVNE VEŠČINE,
SPRETNOSTI ZA IZVAJANJE DELAVNIC.

Značilnosti grafitov in street arta: “Estetska
forma (dvo- ali trodimenzionalna sporočila in
objekti na javnih prostorih, povečini na
zidovih), ilegalnost (da so narejeni
nezakonito, da to početje po zakonu velja za
prekršek)«,
družbena
angažiranost
(»komercialna in ideološka nekonformnost«)
in nehegemonija (zavestno preusmerjanje
dominantnih diskurzov v družbi).”
(Velikonja, 2008 v Konda, 2019, str. 32).

“A veš, dobro je, da ve malo kako se s
spreji dela, zato da se učenec tudi po
njem zgleduje. Drugo pa to, da ve kaj
govori. Da ve kaj govori, a veš, da on ve
zares, kaj je ta street art.”

Terminologija (povzeto po Slovar izrazov: osnovni termini in koncepti v grafitarski in streetartistični subkulturi, 2008):
1. Tag je najbolj osnoven način zapisa imena (lahko tudi z flomastrom), lahko ga razumemo kot logotip ali stiliziran
zapis imena.
2. Throw-up je narasan v krašem času vendar je bolj dodelan kot tag, po navadi se uporablja dvobarvna kombinacija.
3. Piece (mojstrovina) je kompleksen grafit (po navadi večbarven), terja več ur za izdelavo in sodi med
najkakovostnejše oblike grafiriranja.
4. Mural je grafit narejen v legalni atmosferi (npr. legalna stena, naročena poslikava fasade).
5. Nalepke se lahko pojavljajo kot tag (izvira iz nalepk z napisom “Hello, my name is”) ali brez imena.
6. Šablona je izrezan motiv iz trde folije ali drugega materiala in je sredstvo za sprejanje podob in/ali črk.
7. Jam je grafiterski dogodek, kjer se grefitira na legalne površine (npr. legalne stene, folije, mavčne plošče).
V branje priporočamo knjigo Graffiti School, 2019 in v ogled film Exit through the gift shop, 2010.
Nekaj virov o zgodovini grafitov:
1. O zgodovini zelo na kratko: https://pozitiv.si/wp-content/uploads/2018/06/2012-BITI-graffiti-saddle_stich_4.pdf
2. Nekoliko na daljši opis zgodovine grafitov http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/rep-tibor.PDF
3. Podrobna

zgodovina

in

lokalna

zalozba/catalog/view/140/238/3687-1
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scena

grafitov

v

Ljubljani:

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-

KJE JE
PRESEČIŠČE
MLADINSKEGA
DELA IN
GRAFITOV?
PRI IZVAJANJU GRAFITI DELAVNIC JE
POMEMBNO ZAVEDANJE MLADINSKIH
DELAVK_CEV, DA SO GRAFITI DEL
UMETNOSTI IN LIKOVNEGA IZRAŽANJA, KI
DELUJEJO
NA
MEJI
ALI
IZVEN
INSTITUCIONALNIH OKVIRJEV.

“So grafiti del ulične umetnosti in da je v
osnovi je ulična umetnost ena veja
umetnosti ali pa vsaj likovnega ustvarjanja,
ki se v svoji osnovi ali v dost veliki meri
otepa institucionaliziranosti v tem širšem
pomenu izraza.”

Iz tega sledi, da je vloga mladinskih delavk_cev, da:
KREPIJO ZAVEDANJE, DA SO GRAFITI NAČIN LIKOVNEGA IZRAŽANJA IN JE SPREJ LIKOVNI PRIPOMOČEK
(ENAKO KOT SVINČNIK ALI RADIRKA).
“Jaz priporočam, da se enostavno to zadevo (grafite, op.a.) v prvi vrsti predstavi kot način likovnega izražanja”
Gre za “... likovno izražanje, kaj iz tega likovnega ven sledi, kako lahko likovno to udejanim, kako lahko jaz likovno to
izrazim. Ne pa vsebinsko, ker če bo oseba začela razmišljati o vsebini, jo bo takoj zamikalo kje je pač to vsebino
najboljše predstaviti …”
KREPIJO ODNOS, DA JE POMEMBNA KVALITETA IN VAJA ZA IZPOPOLNJEVANJE TEHNIKE.
“... konstantno (zavedanje, op.a.), da se kvaliteta streetarta ocenjuje po kvaliteti sami, po likovni izvedbi. Pač nisi frajer,
če greš izvest kar en crap na neki najboljši spot.”
SPODBUJAJO REFLEKSIJO O ULIČNI UMETNOSTI IN O ODNOSU MLADIH DO LE-TE.
“In tukaj prepričevati kogarkoli v karkoli je ful težko.”
“... ej kako se pa tebi zdi to, da so grafiti ilegalni …”

“Torej streetart kot streetart pol
ni več domena mladinskega
dela?”
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“Ne in tudi nikoli ni bila zares.
To kar sem rekel na začetku,
da je v interesu izvajanje
likovnih street art ali pa grafiti
delavnic.”

GRAFITI IN VPRAŠANJE
LEGALNOSTI?

POMEMBNO JE, DA MLADINSKE_I DELAVKE_CI POZNAJO TUDI FORMALNI, TJ. ZAKONODAJNI OKVIR
POVEZAN Z GRAFITI, SAJ LAHKO LE TAKO DELUJEJO INFORMIRANO IN MLADIM PO POTREBI PREDAJO
RELEVANTNE INFORMACIJE.
Grafiti se lahko pojavljajo na t.i. legalnih stenah ali pa na
objektih, kjer to ni dovoljeno. Sledenje ureja Zakon o
javnem redu in miru, ki v 13. členu ureja pisanje po
objektih, in sicer: kdor piše ali riše po zidovih, ograjah ali
drugih javno dostopnih krajih, razen na krajih, kjer je to
dovoljeno, se kaznuje z globo 50.000 tolarjev.
T.i. legalne stene so objekti, ki jih lokalna skupnost določi
in kjer je dovoljeno grafitiranje.
V Mestni občini Ljubljana je trenutno 16 takšnih objektov:
Šiška – podhod pod Celovško cesto, pri Kinu Šiška,
Vič / Dolgi most – betonski stebri avtocestnega
mostu, na končni postaji avtobusa št. 6,
Bežigrad – podvoz pod železniško progo na
Drenikovi,
Moste – podvoz pod železniško progo na Kajuhovi,
Center – Trnovski pristan, betonski zid ob pločniku,
Center – O.Š. Trnovo, zid ob parkirišču,

Šentvid – podhod pred predorom Šentvid,
Center – transformatorska postaja pri O.Š. Trnovo,
na parkirišču ob igriščih,
Vič / Rožna dolina – podvoz pod železniško progo
na Erjavčevi (smer Prešernova – Večna pot),
Vič / Rožna dolina – podhod pod železniško progo
(smer Cesta v Rožno dolino – Oražnova),
AKC Metelkova – notranji zidovi ob košarkarskem
igrišču, na notranji strani kompleksa Metelkova
mesto,
Strelišče na Dolenjski cesti (zunanje betonske
stene, ki gledajo na parkirišče) pa je posebej
namenjeno navijaškemu grafitiranju,
Zid parkirišča ob stavbi Pešaki (Metelkova mesto),
Zunanji zid pri Hostlu Celica,
Kontejnerski objekt RogLab (razen steklenih površin
in črnih vhodnih vrat),
Vzhodni notranji zid ob Foersterjevem baru v
Foersterjevem vrtu.
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PRIPOMOČKI IN
ORODJA
DELO S SPREJI
Različne črte: https://www.youtube.com/watch?v=S8sBIUYhvnc
http://granjow.net/sprayTech.html
Osnovni efekti: https://www.youtube.com/watch?v=8VbWMNs5dUM&t=0s
Izbira pravilnega “cap-a” (pokrovčka): https://www.youtube.com/watch?
v=GxdybcjnMk8

IZBIRA BARV
Barvna shema: https://www.canva.com/colors/color-wheel/
Kontrast med svetlimi in temnimi barvami - praviloma temne barve v ozadju,
svetle barve v ospredju (npr. črke):
obroba - črna (oziroma najbližje črni),
ozadje - ena do tri temne barve (po možnosti hladne barve),
napis ali slika - ena do tri svetle barve
“... da je ta neka gradacija v svetlobnih vrednostih. In v grafitih je ponavadi kul,
če je za ozadje temno in tisto kar je bolj proti nam je bolj svetlo.”
POTREBNI MATERIALI
1. Papir (različne velikosti, barve in gramature) ali skicirka.
2. Svinčniki (različne trdote), šilček in radirka.
3. Markerji in flomastri (različne barve in debeline).
4. Spreji: navadni, na vodni osnovi (primerni za grafitiranje v notranjih
prostorih), tekoča kreda v spreju.
5. Različni “capi” (pokrovčki).
6. Črna folija: Gafitiramo lahko tudi na črno folijo, ki jo napnemo med sva
predmeta (npr. med dve drevesi). Grafitiranje na folijo je predvsem
primerno za vajo ali kadar ni možosti trajnih grafitov na infrastrukturi. Velik
plus grafitiranja na črno steno je avtomatično temno ozadje.
OBVEZNA ZAŠČITNA OPREMA
1. Folija za zaščito tal
2. Lateks rokavice za zaščito dlani
3. Folija za živila za zaščito rok
4. Maska za zaščito diha
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AKTIVNOSTI
SKETCH SESSION
GRAFITIRANJE NA INFRASTRUKTURO MLADINSKEGA ALI MOBILNEGA
CENTRA S ŠABLONAMI
GRAFITI JAM Z (LOKALNO_IM) ULIČNO_IM UMETNICO_KOM
VODEN OGLED GRAFITOV IN ULIČNE UMETNOSTI (NPR.
HTTPS://ALTERNATIVETOURSLJUBLJANA.COM)
RAZSTAVA

PRI IZVAJANJU AKTIVNOSTI SE LAHKO MLADINSKE_I DELAVKE_CI ODLOČIMO, DA SAMI IZVAJAMO
AKTIVNOSTI IN PREDHODNO OSVOJIMO POTREBNO ZNANJE TER VEŠČINE. DRUGA MOŽNOST PA JE, DA V
IZVAJANJE VKLJUČIMO LOKALNE GRAFITI UMETNICE_KE.
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SKETCH SESSION
Cilji:
1. Spoznavanje različnih likovnih elementov (npr. barve, kontrasti, kompozicija).
2. Oblikovanje lastnega stila.
3. Krepitev kreativnega izražanja.
Trajanje: 60 do 180 minut na srečanje.
Potek:
1. Priprava materialov.
2. Skiciranje: skiciranje je postopek sodelovanja za ustvarjanje novih idej ter izmenjave znanj. Udeleženke_ci si delijo
nasvete, so slišani in skupaj prihajajo do novih idej.
3. Vsebinska izhodišča: mladinske_i delavke_ci lahko pripravijo različna vsebinska izhodišča, ki jih lahko
udeleženke_ci upoštevajo pri izdelavi skice (npr. barvna shema, kompozicija). Pri tem si lahko pomagajo z različnimi
spletnimi orodji ali videi.
Materiali:
papir različnih debelin in dimenzij
svinčnik, radirka, šilček
črni markerji različnih debelin (npr. Pigma Micron)
barvni markerji
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GRAFITIRANJE NA
INFRASTRUKTURO
MLADINSKEGA ALI MOBILNEGA CENTRA S ŠABLONAMI
Cilji:
1. Krepitev kreativnega izražanja.
2. Informiranje o grafitih (npr. legalne stene).
3. Refleksija o pomenu javnega prostora.
Trajanje: 2 srečanji, 90 do 180 minut na srečanje.
Prvo srečanje:
1. Izbira teme: z udelženkami_ci definirajte prostor, kjer bo grafit in pripravite vsebinsko zasnovo (npr. vihrajenje
možganov za glavno temo in glasovanje za izbor teme).
2. Idejna zasnova: vsak_a udeleženec_ka skicira svoj grafit (npr. glej aktivnost sketch sesison). Nato se skice grafitov
umesti v prostor (npr. zlaganje skic, izdelava novega plakata). Ob tem lahko udeleženke_ci komentirajo skice drug
drugega in podajo konstruktivno povratno informacijo. Osnovne skice se lahko glede na povratno informacijo ali
celostno sliko še dopolni, nadgradni.
3. Izbira barvne sheme glede na tematiko grafita (glej nasvete glede izbire barv v podpoglavju Pripomočki in orodja).
4. Izrez šablone posameznega grafita: udeleženke_ci dodelajo svojo skico in določijo kaj bo temno / svetlo (npr. s
pomočjo barvanja s črnim markerjem). Vsi svetli ali temni deli se morajo med seboj držati (npr. povežemo jih s tanko
črto), da bo šablona v enem kosu. Skico podložijo pod prozorno debelo folijo in s skalpelom sledijo linijam, da
izrežejo svojo šablono.
Drugo srečanje:
Priprava prostora in opreme, vključno z zaščitno opremo za udeleženke_ce.
Umšečanje šablon glede na izdelan načrt in grafitiranje (šablone se lahko pritrdi z lepilnimi blazinicami).
Informiranje in refleksija.
Materiali:
papir, plakati, svinčniki, radirke, barvice
trda folija za šablone, skalpeli ali noži za izdelavo šablon
spreji
zaščitna folija, maske, rokavice, folija za živila, papirne brisačke, vrečke za smeti
Komentarji:
Pri vsebinski zasnovi je pomembna ničelna toleranca do nasilnih in/ali žaljivih sporočil.
Aktivnost lahko izvajamo tudi s tekočimi kredami v spreju in s tem dosežemo, da se grafit čez čas izpere.
Aktivnost je lahko tudi tematska (npr. okoljske spremembe).
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GRAFITI JAM
Z (LOKALNO_IM) ULIČNO_IM UMETNICO_KOM
Cilji:
1. Krepitev kreativnega izražanja.
2. Spoznanje in krepitev tehnik in veščin grafitiranja.
3. Refleksija o pomenu javnega prostora.
Trajanje: 2 srečanji, 4 ure na srečanje.
Prvo srečanje:
1. Načrtovanje poslikave: pogovor in izbor glavne teme poslikave (60 minut).
2. Izdelava skice: udeleženke_ci skicirajo na list papirja svoj del grafita (60 do 90 minut).
3. Umeščanje skic v prostor in končna kompozicija (30 minut).
4. Opcijsko: določanje barvne sheme glede na teorijo (npr.kontrast, barvno kolo, tople in hladne barve).
Drugo srečanje:
1. Grafitiranje na zid glede na skico pod mentorstvom lokalne_ga umetnice_ka.
2. Lokana_i umetnica_k po potrebi vodi in popravlja nastajajoč grafit.
Materiali:
papir, plakati, svinčniki, radirke, barvice
spreji
zaščitna folija, maske, rokavice, folija za živila, papirne brisačke, vrečke za smet
Komentarji:
Glede na starost je potrebno prilagoditi aktivnost (npr. pri mlajših udeleženkah_cih je potrebno več vodenja,
usmerjanja).
Mladinske delavke_ci po potrebi pomagajo in podpirajo proces.
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PRAKTIČNI
NASVETI
KAKO ZAGOTOVITI, DA AKTIVNOST POTEKA “PO PLANU”?
Vedno je potrebno poskrbeti za zaščito prostora in ljudi!
Pred samim grafitiranjem (sprejanjem) je potrebno narediti načrt, da vse_i
udeležke_ci vedo kje in kaj bodo grafitirali.
V naprej določena barvna shema in izbor sprejev lahko zagotovi bolj koherenten
končni izdelek.
Izpostaviti, da so spreji količinsko omejeni in se je potrebno držati načrta, da ne
zmanjka posamezne barve.
Če je potrebno, so spreji lahko posravljeni na enem mestu (npr. pri mentorju) ali
pa omejimo število “cap-ov” (pokrovčkov).
KAJ RABIJO MLADINSKE_I DELAVKE_CI VEDETI PREDEN IZVAJAJO
GRAFITI DELAVNICE?
Odnos do grafitov kot načina likovnega izražanja.
Zgodovina grafitov in različne vrste.
Poznavanje terminologije.
Zakonodaja.

ODNOS DO GRAFITOV, KI JIH NAJ MLADINSKE_I DELAVKE_CI ŠIRIJO
PRI IZVAJANJU GRAFITI AKTIVNOSTI:
Grafiti so način likovnega izražanja.
Sprej je likovni pripomoček (enako kot svinčnik in radirka).
Pomembna je vaja in razvoj tehnike.
Pomembna je kvaliteta!
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DODATNI VIR IN LITERATURA
GRAFITI, TEHNIKE, VAJE, TEORIJA
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/
graffiti-school-a-student-guide-with-teachers-manual1490773-pr
GRAFITI, ULIČNA UMETNOST
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/rep-tibor.PDF

EXIT
THROUGH
THE
GIFT
SHOP
HTTP://WWW.BANKSYFILM.COM/INDEX.HTML
IZDELAVA ŠABLONE
https://www.wikihow.com/Make-a-Graffiti-Stencil
ČRKE, ČRKORISI
https://www.wikihow.com/Draw-Graffiti-Letters

GRAFITI NA KRATKO
https://pozitiv.si/wp-content/uploads/2018/06/2012-BITIgraffiti-saddle_stich_4.pdf

3D ČRKE
https://www.wikihow.com/Draw-3D-Block-Letters

GRAFITI TERMINOLOGIJA
Https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOCEBQCX0VE

RAZLIČNE ČRTE S SPREJEM
https://www.youtube.com/watch?v=S8sBIUYhvnc
http://granjow.net/sprayTech.html

GRAFITI, ULIČNA UMETNOST, VRSTE GRAFITOV,
RAZLIČNE TEHNIKE
http://pefprints.pef.unilj.si/5362/1/Grafiti_v_Ljubljani_in_okolici___Lea_Grčar.pdf

OSNOVNI EFEKTI S SPREJEM
https://www.youtube.com/watch?
v=8VbWMNs5dUM&t=0s

ZGODOVINA GRAFITOV V LJUBLJANI
https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvenazalozba/catalog/view/140/238/3687-1
GRAFITI, KULTURA, POLITIKA (STR. 10)
http://www.yanq.org.au/uploads/1/4/1/7/14174316/2013.0
3_network_noise_march_2013_final.pdf

IZBIRA PRAVILNEGA “CAP-A” (POKROVČKA)
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=GXDYBCJNMK8
BARVNA SHEMA
https://www.canva.com/colors/color-wheel/
https://color.adobe.com/create/color-wheel
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