ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ GRAFFITI….
Το Graffiti είναι ένα θέμα σημερινό που με ενδιαφέρει και το παρακολουθώ…
Παραθέτω λοιπόν κάποια ζητήματα σχετικά με το Graffiti από την αναζήτηση μου.

To graffiti με την μορφή που παρουσιάζει ως και σήμερα πρωτοεμφανίστηκε στη
δεκαετία του 70 στις κοινότητες των αφροαμερικανών. Την ίδια περίοδο και στα
ίδια μέρη αναπτύχθηκε και το κίνημα του hip hop. Ίσως και για αυτό πολλοί και
για αρκετά χρόνια να το θεωρούσαν ένα από τα στοιχεία του hip hop. Βέβαια
αυτό ήταν λάθος. Όποιος πιστεύει κάτι τέτοιο είναι διότι δεν έχει αντιληφθεί τι
είναι το hip hop. Ένας ακόμα λόγος που ίσως το graffiti να ταυτίστηκε με το hip
hop είναι πως και τα δύο αρχικά απευθύνονταν και προέρχονταν από τον ίδιο
καταπιεσμένο κόσμο. Ένα χαρακτηριστικό των πρώτων graffiti είναι πως αρκετά
συχνά έμεναν ανυπόγραφα. Αυτό που φαινόταν να νοιάζει τους δημιουργούς
τους , πέρα από μια εικαστική παρέμβαση σε άχρωμες και μουντές
τσιμεντουπόλεις και αστικά κέντρα, ήταν το μήνυμα του εκάστοτε κομματιού
που συνήθως ήταν άκρως κοινωνικό και πολιτικό. Με την πάροδο του χρόνου τα
graffiti άρχισαν να υπογράφονται. Αρχικά το μέγεθος της υπογραφής ήταν πολύ
μικρότερο σε σχέση με συνολικό μέγεθος του graffiti. Στη πορεία έγιναν ίσα.
Μέχρι που φτάσαμε στην σημερινή εποχή που στα graffiti διακρίνεις μόνο την
υπογραφή του δημιουργού τους. Πλέον είναι πολλοί λίγοι αυτοί που δεν
πουλούν αυτή την τέχνη του δρόμου σε ιδιώτες. Στο εξωτερικό τουλάχιστον είναι
ακόμα πολλοί αυτοί που συνεχίζουν παράνομα να διαδίδουν την τέχνη τους. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως στη Νέα Υόρκη υπάρχει ειδικό τμήμα της
αστυνομίας με σκοπό την καταπολέμηση του graffiti, στο οποίο συμμετέχουν και
παλιοί γκραφιτάδες.
Εάν τύχει και τα παραπάνω διαβαστούν από κάποιον που ασχολείται ενεργά με
το graffiti να γνωρίζει ότι γράφτηκαν από κάποιον που δεν έχει ταλέντο στο
συγκεκριμένο θέμα. Αλλά αυτοί που έχουν οφείλουν να σεβαστούν την ιστορία
του graffiti και κατά επέκταση τους ίδιους τους εαυτούς τους.
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