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Street art, sztuka czy
wandalizm?
Czy naprawdę wszelką aktywność tworzoną na ulicy można uznać za akt
wandalizmu? A gdyby tak spojrzeć szerzej.. coraz częściej artyści
wychodzą poza ramy galerii sztuki i tworzą coś z czym obcujemy na co
dzień. Ulica, życie i zachowania współczesnych ludzi stają się inspiracją do
stworzenia czegoś wielkiego. To przemyślane, ale też spontaniczne prace,
które robią ogromne wrażenie. Poruszają dominujące we współczesnej
kulturze zjawiska, takie jak konsumpcjonizm, terror, łamanie praw
człowieka. To aktywność artystyczna, która mimo częstej nietrwałości, jest
wpisana jest w strukturę nurtu i staje się coraz bardziej popularna, ważna
dla świata sztuki.

Sztuka wychodzi na ulice.
Jak brzmi definicja street artu? Pierwsze pytanie powinno brzmieć: czym
jest art? Sztuka dla każdego będzie miała trochę inną definicję, jednak gdy
już ją stworzymy będziemy bardzo blisko tego, czym jest street art.
Wystarczy uwzględnić tylko to, że jest to sztuka tworzona na ulicy,
w otwartych przestrzeniach.

Agata Olek, Katowice

Więc street art to nie tylko graffiti na murach, ale jest to szerokie pojęcie
określające wszelkie rzeźby, wlepki, plakaty, projekcje wideo czy instalacje
artystyczne, które nie są ograniczone żadnym budynkiem.
"Street art jest dla mnie przecinkiem. Tym czymś, przez co ludzie są
w stanie się na chwilę zatrzymać i zastanowić: ale w sumie dlaczego
tamten wybity kąt klombu jest dosztukowany klockami lego? Dlaczego
tamta stara kamienica ma na sobie Loesje. Dlaczego tamto drzewo jest
w wełence? Bez takich przecinków codzienności miasta byłyby straaasznie
nudne :)"
Andrzej Tucholski

Loesje, mural

Street art nie ma określonych reguł, każdy tworzy według własnych zasad,
metodami, którymi chce tworzyć. W tradycji nurtu wpisana jest nietrwałość,
nielegalne często prace są usuwane przez służby sprzątające. Chociaż
coraz częściej władze wychodzą z inicjatywą i zatrudniają artystów.

Swanski

Artystyczne sumienie współczesnej cywilizacji
- Banksy.
I właśnie - Banksy. Człowiek, o którym nie można nie wspomnieć, mówiąc
o street arcie. Intryguje i inspiruje. Jeden z najpopularniejszych artystów
tego gatunku, Brytyjczyk, który mimo zdobytej sławy, nadal pozostaje
anonimowy. Zaczynał jako artysta graffiti, a aktualnie wykonuje graffiti
szablonowe, tworzy również rzeźby (Zamordowana budka telefoniczna)
i vlepki (patrol dzielnicowy). Pojawiają się nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale
różnych miejscach na całym świecie. Są piękne w swojej prostocie
i prostocie przekazu jaki nam dają. Jego prace mają charakter
antykapitalistyczny, pacyfistyczny. Świetnie potrafi łączyć dowcip
z konkretnym przekazem.

Banksy

STREET ART W POLSCE
Naszych, polskich artystów tworzących w tym gatunku jest coraz więcej
i coraz więcej się o nich mówi, również, albo właściwie częściej poza
granicami Polski - Aqualoopa, Natalia Rak, CiahCiah, Otecki, to tylko
niektórzy z tych, którzy sprawiają, że nasze ulice stają się ciekawsze. Street
art wciąż się rozwija i to bardzo dynamiczne.

„Na koniec, to do Ciebie jako widza należy decyzja, co jest
sztuką, a co nie, co jest interesujące, a co nie. Jednak
zanim podejmiesz decyzję, najpierw naucz się patrzeć."
Cedar Lewisohn (kurator wystawy twórczość ulicznej w galerii Tate Modern w Londynie)
w swojej książce "Street Art. The graffiti revolution".

Aleksandra Kastek

