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Co to jest street art?
Czy street art jest tym samym co graffiti?

Street art to sztuka bez jednoznacznej, konkretnej definicji. Ma bardzo wiele znaczeń, 
bywa nazywany sztuką miejską, sztuką ulicy, urban artem lub postgraffiti. 

Prawdopodobnie określenia użył po raz pierwszy w 1985 roku Allan Schwartzman 
w swojej książce pod tytułem Street Art. Objął nim różnorodne formy nielegalnych 
działań artystycznych realizowanych w przestrzeni publicznej. Street art nie istnieje bez 
swojego kontekstu, czyli fizycznej przestrzeni publicznej, inaczej nazywanej sferą spo-
łeczną, wspólną, w której funkcjonujemy na co dzień.

Street art to najczęściej działalność postrzegana jako nie-
legalna, ale bardziej akceptowana niż graffiti, bo wcho-
dząca w dialog z widzem. Nie należy mieszać tych dwóch 
aktywności, jednak warto pamiętać, że wszystko zaczęło 
się od graffiti. Street art wyewoluował z niego, lecz przy-
jął odmienne formy. W odróżnieniu od graffiti próbuje 
nawiązać kontakt z odbiorcą poprzez komentowanie rze-
czywistości, żartowanie z miejsca lub sytuacji, ozdabianie 
otoczenia i skłanianie do refleksji.

Badacze zjawiska mają problem z nazwaniem różnych od-
mian street artu, ponieważ stosowane w tej formie prze-
kazu techniki stale się mieszają. Definicji jest tyle, ilu au-
torów, czasami sami artyści zmieniają zdanie co do tego, 
jak określać ich prace. Zdarzają się też takie sytuacje, kiedy 
nie do końca wiadomo, czy były zamierzone i czy rzeczy-
wiście istniał w nich cel artystyczny, czy też było to po pro-
stu przypadkowe działanie.

Street art sprawia, że na ulicach miast możemy poczuć się jak w galerii sztuki. Galerii, 
w której dzieła bywają bardzo tymczasowe i nigdy nie wiadomo, jak długo będzie moż-
na je oglądać. W przypadku prac powstających na ulicy destrukcja jest w nie wpisana 
już w momencie samego tworzenia. Sztuka ulicy nie ma ściśle określonych reguł, każdy 

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Według najpopularniejszej definicji 
przestrzeń publiczna to wszelkie miejsca 
dostępne powszechnie, w których 
może znaleźć się jednostka społeczna. 
Do niedawna ten termin ograniczał się 
do przestrzeni fizycznej. Jednak wraz 
z rozwojem mediów coraz częściej mówi 
się o przestrzeni publicznej rozumianej 
w sposób abstrakcyjny lub socjologiczny. 
Przestrzenią publiczną są w takim 
rozumieniu prasa, telewizja czy internet, 
do których każdy może mieć dostęp.
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tworzy, jak chce i gdzie chce. Siłę street artu stanowi to, że jest niezwykle bezpośrednią 
formą komunikacji między odbiorcą – przypadkowym przechodniem – a artystą.

Sztuka w fizycznej przestrzeni publicznej
Istnieje wyraźny podział na odmienne działania artystycz-
ne w przestrzeni publicznej:

• sztuka publiczna – oficjalna, tworzona dla przestrze-
ni wspólnej przez artystów, którzy otrzymali na to zgodę, 
na przykład: rzeźby; pomniki – Fryderyk Chopin w Łazien-
kach, Syrenka na Starym Mieście; instalacje – Palma Joan-
ny Rajkowskiej, Tęcza Julity Wójcik; mozaiki na kamieni-
cach czy murale.

• graffiti i street art – nielegalne, często spontaniczne – 
a niekiedy nazywane wandalizmem – działania artystycz-
ne.

GRAFFITI
Graffiti, czyli zjawisko źródłowe dla street artu, to pod-
pisy, napisy lub rysunki umieszczane nielegalnie przez 
anonimowych twórców na murach, ścianach budynków, 
w środkach komunikacji miejskiej i w szeroko rozumianej 
przestrzeni publicznej.

Słowo graffiti pochodzi od włoskiego wyrazu sgraffito 
oznaczającego drapać. Już w czasach prehistorycznych 
w jaskiniach pojawiały się malunki tworzone techniką 
podobną do współczesnego graffiti. Wyryte na ścianach 
obrazy pokrywano sproszkowaną farbą wydmuchiwaną 

za pomocą pustych kości. Podczas wykopalisk w starożytnych Pompejach odnaleziono 
liczne slogany wyborcze i rysunki wykonane w ten sposób. 

Za kolebkę współczesnego graffiti uważa się Nowy Jork i Filadelfię, gdzie w latach 70. 
ubiegłego wieku młodzi ludzie, tacy jak Taki 183 i Julio 204, malowali swoje pseudo-
nimy na murach lub w metrze. Początkowo graffiti ograniczało się do napisów na-
zywanych tagami, czyli podpisów robionych przy użyciu markera czy farby. Z czasem 
grafficiarze zaczęli tworzyć coraz większe i bardziej skomplikowane kompozycje zwane 
wrzutami. Sprzyjało temu pojawienie się farby w sprayu, który ułatwiał rysowanie kon-
turów i wypełnienia.

Przy napisach zaczęły pojawiać się postacie jako elementy pomocnicze. Obecnie takie 
wizerunki, zwane charakterami, stanowią często główny motyw działań grafficiarskich. 
W pracach malarskich używa się także figur, emblematów i wszelkiego rodzaju znaków. 
Malunki powstają w różnych stylach, mogą to być karykatury, deformacje, malowanie 
konturowe podobne do komiksów, fotorealizm, czyli malunki łudząco przypominające 
zdjęcia, oraz prace abstrakcyjne.

fot. Pawel Szczepanski / Shutterstock.com
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Pierwotnie w graffiti nie chodziło o sferę estetyczną czy przesłanie intelektualne. 
Dla twórców ważniejsze było samo zaznaczanie swojej obecności w przestrzeni i rywa-
lizacja między ekipami grafficiarzy. Dziś przekaz graffiti ma różny charakter. Najczęściej 
są to obrazy, które można nazwać dekoracyjnymi – nie odwołują się do idei, poglą-
dów, spraw społecznych czy polityki. Mają rozbawić, zaskoczyć lub ubarwić przestrzeń. 
Ale istnieje też graffiti, które niesie przesłanie o charakterze politycznym, historycznym, 
antysystemowym, antyglobalistyczne, odnoszące się do problemów społecznych, rasi-
stowskie lub kibicowskie. Zdarza się również, że graffiti wykorzystuje się jako reklamę, 
szczególnie firm, których produkty są skierowane do ludzi młodych.

Wielu odbiorców zadaje pytanie, czy graffiti to sztuka, czy akt wandalizmu? Decyduje 
o tym głównie miejsce w którym powstaje graffiti. Wandalizmem na pewno jest nisz-
czenie zabytków, pomników i miejsc pamięci, robienie napisów wulgarnych czy obra-
żających różne grupy społeczne. Jednak wiele graffiti, które do niedawna traktowano 
z niechęcią, na przykład kibicowskie, wpisało się w przestrzeń miast i nie wywołuje 
już tylu emocji co dawniej, choć ciągle ich przesłanie wydaje się dyskusyjne – mają po-
kazać wielkość jednego klubu sportowego i często ośmieszyć drużynę przeciwną.

RÓŻNE RODZAJE STREET ARTU 
Street art to technika niejednorodna, dynamicznie się rozwijająca i zmieniająca – podą-
żająca za przemianami następującymi w przestrzeni publicznej. Można jednak wskazać 
kilka popularnych technik artystycznego wyrazu obecnych w tej dziedzinie twórczości.

SZABLON
Technika szablonu polega na malowaniu sprayem 
lub pędzlem przy użyciu przygotowanego wcześniej wzo-
ru, matrycy wyciętej z folii, kartonu lub innego w miarę 
trwałego materiału. Szablon ułatwia zrobienie pracy, pro-
ces tworzenia malunku trwa krócej, co ułatwia powielanie 
go w wielu miejscach.

Szablon ma długą tradycję. Za pierwszy uważa się odbicie 
ręki na ścianie jaskini w czasach prehistorycznych. Szablo-
nów używano do malowania szyldów, tworzenia napisów 
oraz znaków towarowych na różnego rodzaju obiektach 
i przedmiotach. W czasie drugiej wojny światowej były wy-
korzystywane zarówno przez okupanta, jak i przez człon-
ków polskich organizacji konspiracyjnych. W ten sposób 
powstawał np. znak Polski Walczącej. W latach 80. XX 
wieku szablony stały się doskonałym narzędziem walki 

z systemem komunistycznym, stosowanym przez różne środowiska opozycyjne. Rysun-
ki miały charakter prześmiewczy, uderzały w przywódców partyjnych i narzędzia kon-
troli społeczeństwa. Ikoniczne stały się chociażby wizerunki z Wojciechem Jaruzelskim, 
Leninem czy krasnoludkami związanymi z Pomarańczową Alternatywą.

fot. I, Dfrg.msc. / Wikimedia Commons
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Blek le Rat
Blek le Rat jest jednym z pierwszych współczesnych szablonistów, 
który zyskał międzynarodową sławę i został nazwany ojcem sza-
blonu. Swoje prace tworzył na ulicach Paryża na początku lat 80. 
Zasłynął z przedstawienia wizerunku szczura, który – jak twierdzi 
artysta – jest jedynym wolnym zwierzęciem w mieście, a plagi 
szczurów rozprzestrzeniają się w aglomeracjach niczym street 
art. Le Rat umieścił szczura w wielu miejscach jako akt swojej 
wolności twórczej, swoją wizytówkę. Często odbijał też szablo-
ny na dużych arkuszach papieru, a później przyklejał do murów 
jak w przypadku motywu przedstawiającego postać z walizka-
mi, którą uznaje za swój autoportret. Podróżnik jest naturalnych 
rozmiarów i został już odwzorowany na ulicach wielu miast. Jest 
to połączenie dwóch technik – szablonu i vlepki.

Banksy
Najbardziej znanym na świecie streetartowcem posługującym się szablonem jest Bank-
sy. Choć swoją działalność rozpoczął w latach 90., to do dzisiaj jego tożsamość pozo-
staje nieznana. Stał się symbolem street artu i sławą w środowisku artystów ulicznych, 
a jego wpływ na rozpropagowanie tego nurtu i techniki szablonu jest ogromny. 

Banksy rozpoczął przygodę z szablonem od incydentu z policją. Gdy był jeszcze grafficia-
rzem, ukrywał się przed nią przez kilka godzin pod pociągiem i przyglądał się numero-
wi seryjnemu pojazdu, który był wykonany techniką szablonu. Wtedy postanowił zmienić 
sposób swojej kreacji artystycznej. Banksy używa szablonu to stworzenia konturu dzieła, 

fot. via theredlist.com

fot. pjhpix / Shutterstock.com



Lekcje muzealne - portal dla nauczycieli 6

STREET ART

a szczegóły domalowuje na miejscu. Jego prace komentują wydarzenia polityczne, konflik-
ty zbrojne, problemy społeczne czy kwestie dotyczące praw zwierząt, a ich charakter jest 
zazwyczaj żartobliwy i prześmiewczy. Jego działania zmuszają do myślenia, angażują widza 
i komentują rzeczywistość. Są nie tylko prowokacją, ale także sztuką, która ma zwracać 
uwagę przechodnia na ważne kwestie, często pomijane w debacie społecznej.

VLEPKA
Vlepka to świetny sposób na wyrażenie siebie, bo każdy 
może ją zrobić. Jest to dostępna i łatwa do wykonania 
forma kreacji artystycznej. Można ją wydrukować, wyciąć 
z samoprzylepnego papieru albo narysować na zwykłej 
kartce i przykleić klejem. Technika i materiał dają dużą 
dowolność tworzenia. Najważniejsze jest samo wlepia-
nie, gest. Vlepkarze potrafią prostym kształtem zmie-
nić codzienność w coś intrygującego i ładnego. Vlepki, 
tak jak szablony, często występują w skupiskach. Znajdują 
się na tyłach znaków drogowych, drzwiczkach od gazu 
czy prądu, słupach, przystankach autobusowych itp.

Historia warszawskiej vlepki zaczęła się w latach 90. ubie-
głego wieku. Vlepkarze organizowali akcje „wlepiania” 
w komunikacji miejskiej. Teraz najczęściej widać tam vlep-
ki reklamowe i naklejki klubów piłkarskich. Kiedyś były 
to charakterystyczne prace, najczęściej robione ręcznie 
na kartkach z zeszytów lub kserowane na samoprzylep-
nym papierze. Na dole widniał adres e-mailowy artysty, 
żeby móc napisać do autora, dokonać wymiany i naklejać 
vlepki w innych miastach.

Vlepki najczęściej mają mały format, dzięki czemu można 
je błyskawicznie przylepić, ale są też vlepki wielkoforma-
towe, czasem wyglądające jak malowidło na ścianie. Zda-
rzają się też vlepki wielkości plakatu, ale nie należy mylić 
tych dwóch zjawisk – plakaty pełnią funkcję informacyjną, 
promującą, niezwiązaną z działalnością artystyczną. Vlep-
ka wielkości plakatu często jest nazywana vlakatem. 

BIŻUTERIA MIEJSKA 
Nazwa wymyślona przez jedną z propagatorek tej dzia-
łalności w Polsce – NeSpoon, która technikę ozdabiania 
przestrzeni miejskiej, na przykład ceramiką, nazwała „bi-
żuterią dla miasta”. Do biżuterii miejskiej można zaliczyć 
wszystkie subtelne ingerencje związane z użyciem szkła, 
gliny, kafelków czy klocków, które mają zakryć brzydotę 
aglomeracji i poprawić jakość tej przestrzeni, często w de-
likatny, nierzucający się w oczy sposób. Tak jak prawdziwa 
biżuteria służy ona upiększaniu – albo przez podkreślenie 

fot. Iga Fijałkowska

fot. Iga Fijałkowska

fot. Artur Miłobędzki / posterstreets.
blogspot.com
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urody jakiegoś miejsca, albo przez odwrócenie uwagi od tego, co nie jest specjalnie 
urodziwe (na przykład od rdzewiejącego transformatora). Sztukę tego rodzaju można 
też nazywać jewelvlepką, od zbitki słów jewellery (z ang. biżuteria) i vlepka.

NeSpoon nie przykleja prac w przypadkowych miejscach. Wręcz przeciwnie – najpierw 
wybiera konkretny punkt i zastanawia się, co by do niego pasowało. Wyszukuje też 
skazy na drzewach – spróchniałe dziuple i uszczerbki w korze. Później mierzy te „rany” 
i tworzy ceramikę, która idealnie wypełnia ubytek.

Za ojca tej działalności można uznać Space Invadera, Fran-
cuza, który od wielu lat realizuje swój ogólnoświatowy 
projekt Space Invaders, inspirowany kultową grafiką z gry 
komputerowej popularnej w latach 80. Mapę miasta trak-
tuje jak wielką planszę do gry i w wielu miejscach przykle-
ja mozaiki z bohaterami Space Invaders. Artysta wszedł 
do świata sztuki i jest ceniony podobnie jak Banksy.

Ciekawy jest również projekt Do rany przyłóż Pawła Czar-
neckiego, który przykleja na murach ceramiczne plastry 
opatrunkowe. Wybiera miejsca, które wciąż pamiętają 
drugą wojnę światową, gdzie wciąż są rany, które się 
nie zagoiły. Symboliczne opatrunki pojawiły się w różnych 
dzielnicach stolicy. Autor tłumaczy swój zamysł próbą 
zwrócenia uwagi na tragiczną przeszłość miasta i troską 
o Warszawę.

Rodzajem biżuterii miejskiej są też twory z klocków lego, 
polegające na uzupełnianiu uszczerbków w murkach 
czy krawężnikach.

Biżuteria miejska to rodzaj działalności artystycznej bardzo lubianej przez użytkowni-
ków przestrzeni publicznej, chociaż oczywiście nadal nielegalnej.

fot. AppleMark

fot. Andrzej Winkler

 fot. Russell Deasley via theverybesttop10.com 
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KNIT GRAFFITI / GRAFFITI KNITTING/ KNITTING/ KNIFFITI/ 
YARN BOMBING

Delikatny, ulotny rodzaj zdobienia miasta polegający na za-
krywaniu czy otulaniu wybranych elementów przy użyciu 
włóczki to knit graffiti. Sztandarowym przykładem takiej 
działalności jest oplecenie rzeźby szarżującego byka, stoją-
cej na Wall Street w Nowym Jorku. Został „zawłóczkowany” 
przez Agatę Oleksiak tworzącą pod pseudonimem Olek. 
Artystka przygotowała włóczkowe fragmenty, które póź-
niej zszyła na pomniku. Akcja miała miejsce w 2010 roku 
i przyczyniła się do spopularyzowania tego typu twórczo-
ści. Olek „ubiera” wszystko: od znaków drogowych, przez 
wózki spożywcze i środki komunikacji miejskiej, po budynki 
i przedmioty codziennego użytku. Często są to poczynania 
nielegalne, a motywację stanowi potrzeba ubarwienia oto-
czenia.

ADUBUSTING/ SUBVERTISING
Termin powstał z połączenia dwóch angielskich słów: 
subvert (dywersja) i advertising (reklama). Są to działania 
polegające na ingerencji w treści zamieszczane na bill-
boardach, przerabianiu reklam i zmienianiu ich wymowy 
na antyrynkową i anarchistyczną poprzez dopisanie tek-
stów czy dorysowanie elementów, które – tym samym – 
tworzą antyreklamę danego produktu lub marki.

Motto adbusterów brzmi: „Odzyskajmy przestrzeń pu-
bliczną”. Jest to więc forma buntu przeciwko narzucanym 
zasadom i informacjom. Twórcy reklamowych „przeróbek” 
zachęcają przechodniów do refleksji i samodzielnego my-
ślenia. Takie działania bywają uznawane za akt wandali-
zmu, jednak stoi za nimi filozofia, rodzaj przekazu, który 
wyklucza niszczenie dla samej destrukcji. Zdarzają się za-
równo delikatne i ledwo dostrzegalne ingerencje, jak i za-
krojone na szeroką skalę przedsięwzięcia na wielkoforma-
towych billboardach.

Ciekawym przykładem aktywności adbustingowej jest 
działalność Księżniczki Hidżab, która przekształca reklamy 
wielkich koncernów kosmetycznych i modowych – głów-
nie w paryskim metrze. Na przykład zakrywa kwefami 
i dżilbabami twarze i ciała występujących w reklamach 
modelek.

Znanym projektem adbustingowym było przetworzenie berlińskich billboardów rekla-
mujących płyty znanych piosenkarek. Obok fotografii kobiet doklejono zdjęcia przed-
stawiające narzędzia do retuszu w programie Photoshop.

fot. Teje La Arana

fot. Knutt via www.kockicica.org/blog
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GUERILLA GARDENING
Ogrodnicza partyzantka, polegająca na wejściu w przestrzeń publiczną z działaniami, 
które mają po prostu ubarwić ją dzięki sadzeniu roślin. Celem jest więc zmienianie prze-
strzeni wokół siebie, aby miasto stało się bardziej zielone!

MURAL
Murale to wielkoformatowe malowidła ścienne, które 
tym różnią się od innych streetartowych form, że są w peł-
ni legalnymi działaniami, wymagającymi zgody właściciela 
budynku i władz miasta. Mural powinien pasować do wy-
branego miejsca i być osadzony w otaczającym dkrajobra-
zie. Wykonanie takich monumentalnych grafik wymaga 
czasu i odpowiedniego sprzętu. 

Dlatego powinno się je zaliczyć do sztuki publicznej, choć 
podczas ich tworzenia wykorzystuje się typowe dla stre-
et artu techniki, takie jak szablon, i używa grafficiarskich 
farb w sprayu.

Warto podkreślić, że początkowo w Polsce murale miały 
charakter propagandowy i reklamowy. Obecnie poza tym, 
że ubarwiają miasto często służą też upamiętnianiu waż-
nych wydarzeń i postaci.

INSTYTUCJONALIZACJA STREET ARTU
W 2008 roku Cedar Lewisohn zaprosił sześciu cenionych 

streetartowców do stworzenia murali na fasadzie Tate Modern Gallery w Londynie. 
O wystawie pisała większość brytyjskich gazet, przede wszystkim dlatego, że było 
to pierwsze tak duże i ważne przedsięwzięcie związane z twórczością uliczną, organi-
zowane w Londynie przez państwową instytucję. Można uznać, że w ten sposób ku-
rator wystawy wprowadził street art w obręb oficjalnie
uznawanej sztuki. Dzięki temu twórczość, która wycho-
dziła do ludzi, na ulice, była demokratyczna i nielegalna,
została doceniona i wciągnięta do głównego nurtu sztu-
ki współczesnej. Trafiła do galerii i muzeów. Odbyło się
wiele wystaw street artu i festiwali poświęconych temu
zjawisku. Zorganizowano również wiele aukcji dzieł
streetartowców. Z czasem pojawił się więc problem in-
stytucjonalizacji i komercjalizacji street artu. 

Cedar Lewisohn, kurator wystawy „Street Art” w Tate
Modern Gallery w Londynie, w swojej książce Street Art.
The Graffiti Revolution napisał: „Na koniec to do ciebie,
jako widza, należy decyzja, co jest sztuką, a co nie, co cię 
interesujące, a co nie. Jednak zanim podejmiesz decyzję, 
najpierw naucz się patrzeć”.
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