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Δηζαγσγή

Ζ εξγαζία καο ζρεηηθά κε ην graffiti έγηλε ζηo πιαίζην ηνπ καζήκαηνο

ηνπ project κε ηελ ζπλεξγαζία όισλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηνπ

ηκήκαηνο Α‟1 ηνπ 2νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Καξδίηζαο.

Γηαιέμακε απηό ην ζέκα γηαηί είλαη έλα επίθαηξν θαη πνιπζπδεηεκέλν

ζέκα, ην νπνίν ελδηαθέξεη όιν ην λεαληθό θνηλό θαη όρη κόλν.

GRAFFITI: ΣΔΥΝΖ Ζ ΒΑΝΓΑΛΗοΜΟ



Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ GRAFFITI ΣΖ 

ΓΔΚΑΔΣΗΑ ΣΟΤ 1960 ΚΑΗ ΜΔΣΑ



ΠΟΣΔ ΞΔΚΗΝΖοΔ ΣΟ GRAFFITI 

• To graffiti γελλήζεθε ην 1960 ζηε Νέα Τόξθε. Παξάμελεο ζπλζέζεηο

γξακκάησλ θαη ήξσεο ησλ θόκηθο άξρηζαλ λα θαιύπηνπλ ηα βαγόληα ηνπ

ππόγεηνπ κεηαηξέπνληαο ηνπο ζπξκνύο ζε θηλνύκελα θόκηθ ζηξηπ. Σν

graffiti έγηλε ην κέζν έθθξαζεο ηεο θνπιηνύξαο ηνπ δξόκνπ θαη

ηαπηόρξνλα απνηέιεζε έλα underground θίλεκα ην όπνην ζύληνκα

εμαπιώζεθε θαη ζηνλ ππόινηπν θόζκν.



ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΒΖΜΑΣΑ οΣΖ ΓΔΚΑΔΣΗΑ ΣΟΤ 

1960

• Σν graffiti αξρηθά ρξεζηκνπνηνύληαλ από πνιηηηθνύο αθηηβηζηέο γηα λα 

δεκνζηνπνηήζνπλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο θαη από ζπκκνξίεο ηνπ δξόκνπ κε 

ζθνπό ην δηαρσξηζκό ησλ πεξηνρώλ ηνπο. Παξόια ηα αξρηθά θηλήκαηα ηνπ 

graffiti όπσο ε cholos ηνπ Los Angeles ζηα κέζα ηνπ 1930 θαη νη 

ππνγξαθέο ηνπ Hobo πάλσ ζε βαγόληα ηξέλσλ πξηλ ηελ επνρή ηεο New 

York school δελ ήηαλ πξηλ ηα ηέιε ηνπ 1960 πνπ απηό ην είδνο γξαθήο 

άξρηζε λα παίξλεη ηελ ζεκεξηλή κνξθή ηνπ.



• H ηζηνξία απηνύ ηνπ ππόγεηνπ θηλήκαηνο ηεο ηέρλεο γλσζηή κε πνιιέο

νλνκαζίεο αιιά σο θύξην νξηζκό ηεο ην graffiti αξρίδεη ζηε Φηιαδέιθεηα ελώ

ην bombing πάεη αθόκα πην πίζσ ζηα ηέιε ηνπ 1960 πνπ απηό ην είδνο

γξαθήο ζηελ Πελζπιβαλία. Οη θαιιηηέρλεο πνπ παίξλνπλ απηήλ ηελ δηάθξηζε

γηα ην πξώην αλαγλσξίζηκν bombing είλαη ν “CORNBREAD” θαη ν “COOL

EARL”. Απηνί γξάςακε ην όλνκα ηνπο ζε όιε ηελ πόιε θεξδίδνληαο ζηαδηαθά

ηελ πξνζνρή ηεο θνηλόηεηαο θαη ηνπ ηνπηθνύ ηύπνπ. Δίλαη αζαθέο ην ζθεπηηθό

γηα ην αλ ην έθαλαλ γηα ινγνύο δηαδήισζεο ή έηζη απιά ηπραία.

• ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 εκθαλίζηεθε κηα έθξεμε νλνκάησλ ζε θηίξηα

θαη ηνίρνπο ζε όιε ηελ πόιε κε ην graffiti λα αλαθέξεηαη ζε ζπλζήκαηα

πνιίηηθεο θύζεο αληαλαθιώληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηελ θνηλσληθή αιιαγή ηεο

ρώξαο. Σν ζύκβνιν ηεο εηξήλεο θαηέθιπδε ηνπο ρώξνπο ησλ παλεπηζηήκησλ.

Οκάδεο λέγξσλ εκθαλίδνληαλ λα γξάθνπλ κε ζπξέη ζπλζήκαηα όπσο “FREE

HUEY” θαη “OFF THAT PIG”.ζηηο πεξηζζόηεξεο γεηηνληέο ππήξραλ παληνύ

δσγξαθηζκέλεο ζεκαίεο ηνπ Πνπέξην Ρίθν κε ηελ έθθξαζε “VIVA PUERTO

RICO LIBRE”.



• Ζ πξώηε γέληα ησλ «New York Graffiti» θαιιηηερλώλ δηαθξίλνληαλ κεηαμύ

ηνπο δίλνληαο έλαλ αξηζκό ζην όλνκα πνπ επέιεγαλ. Σα πεξηζζόηεξα

λνύκεξα αληηπξνζώπεπαλ ηνπο δξόκνπο ζηνπο νπνίνπο δνύζαλ. Όπσο

αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ παξαδείγκαηα. “TAKI 183” “FRANK 207”

“TREE 127” “JULIO 204” CAY 161” “JUNIOR 161” “EDDIE 181” Ήηαλ όινη

θαιιηηέρλεο από ην δπηηθό Μαλράηαλ



• Ζ θαηαγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηνπ graffiti δείρλεη πνζό πνιύπινθε είλαη απηή ε

ηέρλε. πγρξόλσο, απνθαιύπηεη πσο ν βαζηθόηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ

αλάπηπμε απηήο ηεο πνιύ ελδηαθέξνπζαο ηέρλεο είλαη ν αληαγσληζκόο

κεηαμύ ησλ νκάδσλ ή θαη αηνκηθώλ θαιιηηερλώλ



• Αλαθέξεηαη ζπρλά όηη ην ιεγόκελν «graffito» είλαη κηα εγράξαμε ή έλα

ζθάιηζκα πνπ έγηλε πξώηε θνξά ζε κηα κεγάιε επηθάλεηα όπσο ζε έλα

ηνίρν. Δίλαη γλσζηό πσο ε ηερληθή δηαθόζκεζεο κε ηελ νπνία νμύλεηαη ν

γύςνο ή άιιν πιηθό γηα λα απνθαιπθζεί από θάησ ην πιηθό πνπ έρεη

δηαθνξεηηθό ρξώκα νλνκάδεηαη graffito.



ΓΔΚΑΔΣΗΑ ΣΟΤ 1980

• Ζ δεθαεηία ηνπ ΄80 ππήξμε κεηαβαηηθό ζηάδην γηα ην graffiti, κε ηελ ηέρλε

ηνπ graffiti λα ζεσξείηαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ ππνθόζκνπ.

• Σε δεθαεηία απηή πάξζεθαλ ζνβαξά κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ

γθξάθηηη. Ζ πξώηε ζπγθέληξσζε writers θαη ε έθζεζε ησλ έξγσλ ηνπο ζην

Times Square ηεο Νέαο Τόξθεο ηνλ Ηνύλην ηνπ 1980 απνηέιεζε θνκβηθό

γεγνλόο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ γθξάθηηη. Οη κνλαδηθνί ελαπνκείλαληεο ρώξνη

ησλ ππόγεησλ ζηδεξόδξνκσλ θπιάζζνληαη πιένλ από εηδηθή θξνπξά θαη

θαηά ζπλέπεηα νη writers βξέζεθαλ ζηνπο δξόκνπο νξγαλσκέλνη ζε

ζπκκνξίεο.



ηγά ζηγά, ην γθξάθηηη άξρηζε λα θιηκαθώλεηαη, θη έηζη

αλαπηύρζεθαλ ηα πξώηα styles πνπ άξρηζαλ λα δηαθνξνπνηνύλ ηε

κνξθή ηνπ. Ξεθίλεζαλ, ινηπόλ, νη writers λα βάδνπλ δηάθνξα ζρέδηα

ζηα tags ηνπο, λα παραίλνπλ ηα γξάκκαηα κε πην ρνληξέο βαιβίδεο

θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ θαη δεύηεξν ρξώκα γηα ην πεξίβιεκα ησλ

γξακκάησλ. Σν πξώην style δε ζηεξηδόηαλ ζην tag ηνπ writer αιιά

ήηαλ ην Broadway style, ην νπνίν είλαη απηό πνπ νλνκάδνπκε

«κπόκπεο». Γειαδή θεθαιαία θαη παρηά γξάκκαηα κε κηα ηδηαίηεξε

θιίζε κεηαμύ ηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό ην αζεκί ρξώκα πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο γθξαθηηάδεο γηα ην εζσηεξηθό ησλ

γξακκάησλ. Σν bombing είλαη έλα παηρλίδη ελάληηα ζην ρξόλν!

Τπάξρεη αθόκα ην bubblestyle όπνπ ηα γξάκκαηα δελ έρνπλ γσλίεο

θαη πεξηζζόηεξν κνηάδνπλ κε θνύζθεο. Ήηαλ ε έκπλεπζε γηα ηελ

δεκηνπξγία άιισλ styles όπσο ην wildstyle, όπνπ ηα γξάκκαηα

βξίζθνληαη ζε πιήξε ζύγρπζε κεηαμύ ηνπο.

ΤΑ ςΤΥΛ ΤΟΥ GRAFFITI



ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ STYLES ΤΟΥ GRAFFITI

 Stencil

Σν ζηέλζηι ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε πνξείεο δηακαξηπξίαο γηα 
„‟γξήγνξα‟‟ γθξάθηηη, είλαη κηα κνξθή γθξάθηηη πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ραξηί, ραξηόλη ή άιια πιηθά γηα ηε 
δεκηνπξγία θεηκέλνπ ή εηθόλαο. Σν επηζπκεηό ζρέδην 
θόβεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζηελ επηζπκεηή επηθάλεηα κε ηε 
ρξήζε roll on ή ζπξέη.

 Wildstyle

Wildstyle είλαη κηα πεξίπινθε κνξθή ησλ γθξάθηηη. Λόγσ ηεο 
πνιππινθόηεηαο ηνπ, είλαη ζπρλά πνιύ δύζθνιν λα 
δηαβαζηεί από αλζξώπνπο πνπ δελ εηλαη εμνηθεησκέλνη κε 
απηό. πλήζσο, απηή ε κνξθή ηνπ γθξάθηηη ζπλδπάδεη 
γξάκκαηα θαη ζρήκαηα, πεξηέρεη βέιε, αηρκέο θαη άιια 
δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία.



 Brush

Ζ ρξήζε εηδηθώλ photoshop βνπξηζώλ πνπ 

ζηνρεύνπλ ζηελ δηεπθόιπλζε ησλ 

ζρεδηαζηώλ ώζηε λα θάλνπλ εμαηξεηηθέο 

δεκηνπξγίεο.

 3D

3D γθξάθηηη είλαη έλα λέν θίλεκα πνπ 

ζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν κε ηε δεκόζηα 

ηέρλε θαη δηαθήκηζε παξά κε ην 

βαλδαιηζκό. Σα ζέκαηα πνπ 

δηαπξαγκαηεύεηαη είλαη ζρεηηθά κε ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, ςεπδαίζζεζε θαη καγεία, 

πνπ δεκηνπξγνύλ έλα εθπιεθηηθό νπηηθό 

απνηέιεζκα.

 Sharp

Υαξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηεο είλαη ηα αηρκεξά 

ζρέδηα θαη κνηάδνπλ 

„‟ζα θνπείηε αλ ην αγγίμεηε‟‟



 Bubble

ε απηό ην ζηπι γθξάθηηη ρξεζηκνπνηνύληαη 

γξάκκαηα κε ζηξνγγπιεκέλν ζρήκα, ην 

νπνίν επηηξέπεη ηε γξήγνξε δηακόξθσζε.

 Old School

Τπάξρεη από ηηο δεθαεηίεο ηνπ 70‟ θαη ηνπ 80‟.

 Abstract

Ζ αλαγλσζηκόηεηα ηνπ θνκκαηηνύ δελ είλαη 

θύξηνο ζηόρνο.

 Block

Υξεζηκνπνηνύληαη ηεηξάγσλα θαη νξζνγώληα 

γξάκκαηα κεγάινπ κεγέζνπο πνπ κπνξνύλ 

λα θαηαιάβνπλ έλαλ νιόθιεξν ηνίρν.



 Wholecar

Γθξάθηηη πνπ θαιύπηεη έλα νιόθιεξν βαγόλη. 

Γίλεηαη από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά, 

από πάλσ πξνο ηα θάησ.

 Ignorant

Δκπλεπζκέλν από παηδηθέο δσγξαθηέο.

 Landscape

Δίλαη θόλην θάζε είδνο ηνπίνπ κηαο 

ηνηρνγξαθίαο.

 Hardcore

Βίαηε κνξθή γθξάθηηη.

 Fat cap

ην Fat cap δεκηνπξγνύληαη κεγάιεο γξακκέο 

κε ζπξέη.



 Realistic

Ρεαιηζηηθή κνξθή γθξάθηηη.

 Billboard

Δθθξάδεηαη ζε ραξηί θαη ζπλαληάηαη ζε 

αθίζεο.

 Stickers

Έλα γξήγνξν θαη εύθνιν γθξάθηηη πνπ 

ρξεζηκνπνηνύζαλ νη ζπγγξαθείο.ηε 

ζεκεξηλή επνρή ζπλαληάηαη θπξίσο ζε 

εηηθέηεο δηεπζύλζεσλ.

 Cartoon

Πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξία ρξώκαηα 

θαη απαηηεί πεξηζζόηεξν ρξόλν λα 

δσγξαθηζηεί. Απηό ην ζηπι γθξάθηηη 

πεξηιακβάλεη θόκηθο, θηλνύκελα ζρέδηα 

ή κηα γεληθή ζνπξεαιηζηηθή απεηθόληζε.



ΕΙΔΗ ΓΚΡΑΦΙΤΙ

 ε εμσηεξηθνύο ηνίρνπο (ζπλήζσο ζε ηνίρνπο ζηνπο δξόκνπο)

 πλαηζζήκαηα 

 Εσγξαθηθή ( θαηλόκελν πξνεξρόκελν από ΖΠΑ)

 Γηακαξηπξία ( πρ ζηε Β.Ηξιαλδία κε ηα murals πνπ απεηθνλίδνπλ λεθξνύο  

θαη ζέκαηα από ηε ζύγθξνπζε κε ηνπο Βξεηαλνύο)

 ε εζσηεξηθνύο ηνίρνπο θαη επηθάλεηεο (όπσο ζε ηνπαιέηεο, ζθνπηέο, 

ζξαλία)

 Απηνζρέδηα πνηήκαηα

 ηέλζηι (δηακαξηπξίεο πνπ γίλνληαη κε γξήγνξα γθξάθηηη)



ΓΚΡΑΦΗΣΗ ΚΑΗ ΓΖΜΟοΗΟ ΥΩΡΟ

Ο δεκόζηνο ηνίρνο, ν θαηεμνρήλ ρώξνο ηνπ γθξάθηηη είλαη έηζη έλαο

ακθηζβεηνύκελνο ρώξνο ζηνλ νπνίν επηηξέπνληαη ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο.

Σν κεγάιν δήηεκα ζην γθξάθηηη, δειαδή ζην εξώηεκα ηέρλε ή βαλδαιηζκόο,

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό, από ηηο ρσξηθέο δηαζηάζεηο πξαθηηθήο απηήο.

ηελ Διιάδα, ν δεκόζηνο ρώξνο έπαζρε από κηα απξνζδηνξηζηία. Μεξηθέο

από ηηο αηηίεο είλαη ε αέλαε δηαδηθαζία ελνπνίεζεο ηεο εζληθήο επηθξάηεηαο

από ην 1828 κέρξη ην 1947, ε έιιεηςε θαη γεληθώο ε αβειηεξία γηα ηελ

νινθιήξσζε ησλ ραξηνγξαθήζεσλ ηνπ δεκνζίνπ ρώξνπ κέζα απν

θηεκαηνιόγηα θαη ε απνπζία θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη ηεο ηδηόηεηαο ηνπ

πνιίηε. Απηή ε απξνζδηνξηζηία δηακόξθσζε κηα αζάθεηα, κηα κνπηδνύξα ζηα

όξηα κεηαμύ θξαηηθνύ, δεκόζηνπ, θνηλόρξεζηνπ θαη ηδησηηθνύ, νπόηε ε αζέβεηα

απέλαληη ζηηο θάζε ινγήο ζπκκνξθώζεηο ππήξμε θπζηθό επαθόινπζν. Ζ

αζέβεηα ζηα όξηα ηεο ρσξηθόηεηαο ζπκπαξέζπξε αζέβεηα ζην λόκν, κηα

γεληθόηεξε ζηάζε αλππαθνήο θαη αίζζεζεο εθεκεξίαο, πξνζσπηθόηεηαο θαη

αζπλέρεηαο.



ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΑ ΓΚΡΑΦΗΣΗ ΣΟ ΓΖΜΟοΗΟ 

ΥΩΡΟ;

Σν γθξάθηηη ζπκβάιιεη ζηελ δηεύξπλζε ηνπ πλεπκαηηθνύ νξίδνληα ησλ αηόκσλ

θαζώο ηα εθζέηεη ζε δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο θαη πνιηηηζκηθώλ εξεζηζκάησλ.

Αθόκα καζαίλνπλ λα δηαθξίλνπλ ην αηζζεηηθά σξαίν θαη αλαθαιύπηνπλ

ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα σξαηνπνηήζνπλ νηηδήπνηε δελ ηνπο

είλαη αξεζηό. Παξάιεηςε ζα ήηαλ λα κελ αλαθέξνπκε όηη επηδξά ζεηηθά ζηελ

ςπρνινγία ηνπ αηόκνπ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη πεξηέρνπλ επράξηζηεο

αλαπαξαζηάζεηο κε πνιιά δσεξά ρξώκαηα. Ωζηόζν δελ απνθιείεηαη ε

πηζαλόηεηα λα έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θνηλσλία. Με ιίγα ιόγηα,

εηθόλεο πξνζβιεηηθνύ θαη απξεπνύο πεξηερνκέλνπ πξνθαινύλ ηελ

αλαζηάησζε θαη ηελ δπζθνξία ζηα κέιε ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ.

Απνηέιεζκα απηνύ είλαη, ε απνξξηπηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ηέρλε θαη θαηά

επέθηαζε απνδνθηκαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε βάξνο ησλ αηόκσλ πνπ

αζρνινύληαη κε απηή.



ΠΡΗΝ 
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ΣΟ ΞΔΚΗΝΖΜΑ
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