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 מבוא

 ,נחותיםעירוניים אינטואיטיבי לזיהוי אזורים גרפיטי אשר נתפס במשך שנים רבות על ידי ציבור רחב כמדד ה

, ומהווה בעיני , התפתחשוליים העירוניםוההמצאות בירודה וסף פשע, פרץ כיום את גבולות ההדרה  אוכלוסיה

בין אתרי העל העולמיים כלכלי.  והון ותיתייר מוקד משיכה, מקור השראה, יחודיאומנות תחום רבים 

יה זו ניתן להזכיר את חומת ברלין, את ג'ורג' טאון במאלזיה אשר נבחר כאתר מורשת עולמי הנכללים בקטגור

 .על ידי אונסקו, את ציורי הקיר במקסיקו סיטי ועוד

 מהו גרפיטי, מה מגדיר אותו

של  70 -וה 60-שנות הל עדזאת, , חריטה על קירותכתיבה או  באיטלקית, ביטא "כתיבה"גרפיטי, מהמילה 

, הוא הסימן אותו היו  Tag הביטוי אשר נגזר מן  ,  Tagging המונח ן הוטבעבהשנים  המאה הקודמת

)et  Christensen, Miyase  משאירים חברי כנופיית רחוב אחת בשטחה של האחרת לאות ביטוי תעוזה וכוח

2017)al  אומנותי . במקביל התפתח סגנון אמירות אישיוהוונדליסטי דימויו העברייניגרפיטי דבק בגם  . כך 

גם "אמר: ש ,בלונדוןמאוד פעיל  ,בנקסימפורסם במיוחד הוא . כינויים מושאליםיוצרים, אשר היזדהו בשל 

שהוא משתין בפינת מישהו מחייך בזמן , אבל עדיין בעולםכל השל לרפא את העוני  ציורלא בא עם אם אתה 

 אומנות מקיפה, עמוקה ורבת פניםכ כיום בהוויתה אומנות זומציג  (White, Ashanti 2018) ווייט ".רחוב

 . הגיוון הרב הטמון בהכושר הביטוי של גרפיטי כאומנות גדול מכל אומנות אחרת בזכות וטוען כי 

החמקמקים  ואומניו ,עיריותתחזוקתי לאתגר הפך לבירת רכוש גם עבמהרה, ובהיותו  הגרפיטי התפשט

שהו מזמין ימ אם אתה מסתובב עם פחית צבע מידמרואיין של ג'קוסבון " .המקומי ידי השיטורלנרדפים על 

 .)(Jacobson, Malcolm2017 "משטרה, אבל אם אתה מדביק מודעות על הקירות לאף אחד לא אכפת

ועם אימוצה של התופעה על ידי הציבור עם השנים  .מהגדרת התופעהמהותי חלק ווה ימוי עברייני זה מהד

רחב של ביטויים  מגווןבקטגוריה יל כיום מקובל להכלו כתיבה ותיוג בלבדמ ה ההגדרההתרחבוהממסד, 

על הגרפי ם מהינו יישוכאשר המכנה המשותף,  ,ועוד ה על קירות, שירקיר קריקטורות, חוצות כדוגמת ציורי

ועוד, והמשטחים הינם  . הטכניקות נעות בין ריסוס, צביעה, סטנסלינגגבי משטחים אנכיים במרחב הציבורי

כל אובייקט פונה למרחב חזיתו של כאשר  , חומות ועוד, תחנות רכבת, קרונות, שלטי חוצותמבניםקירות 

 ,White) חיים יימדיים או אף על גבי בעלתלת ממרחיב את ההגדרה וכולל גם יישומים  ווייט הציבורי.

Ashanti 2018)   עדיין גרפיטי  היא יצירת גרפיטי על גבי קנווסוג'ייקובסון תוהה אםJacobson, (

Malcolm2017) .  שלטי חיות מחמד , צידי דרכיםב כהאם שלטי ברקריסטופר דניאל בגישתו המתריסה שואל

) ,Daniell  גרפיטישל בקטגוריה זו נכללים טביעות ידיים על צבע טריא, ואף באנרים אוויריים עדרות, נ

2011 Christopher  .)  

 מגווןכל הכוללת -אופנה סוחפתהמרחב הפרטי, אל  הסגנון הגרפיזליגה של הינה  גרפיטי במרחב הפרטימאידך 

 .לאומנות המרחב הציבורי בלבדהמתייחסת  ינה נכללת בסקירת ספרות זואו צריכהמוצרי ישומים ורחב של 

 הדיון וחקר התופעה חשיבות

ההשפעה של יכולת ככל שמדובר במרחב הציבורי  חייו של הפרט נעים בין דלת אמותיו ובין המרחב הציבורי.

עוצמה  רבהינו חיי הפרט הציבורי על  המרחב שלכיוון ההשפעה ההפוך, מצומצמת, אך  על המרחבהפרט 

כולה.  להשליך דרכו על חיי הקהילה והחברהוהפרט  להדהד ולהקרין על חיי ,במודעשלא אף לעיתים , וךמשיומ

נגזרת מרכיבים שונים ומגוונים ובינהם נוחות וביטחון, ניקיון אשר איכותה אנרגיה המרחב הציבורי מחולל 

דרכו  גרפיטי, כארוע טעון ושנוי במחלוקת, ובעל נוכחות עוצמתית במרחב הציבורי, מתעל אסתטיקה ועוד.

ככזה, חשיבותו רבה והוא שב ועולה כסוגיה בתודעה . שוהים במרחבהאל ומשליך אותן אנרגיות רבות 

 ועוד. ני"נדלחברתי, או הציבורית, אם כארוע אומנותי או 

 .באי המרחב הציבוריבכל אשר נוגע  השפעה רבהגרפיטי הוא מנוע פועם 
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 והשגת גבול או ונדליזםת החוק ראויה להגנאומנות 

ה המקר. חיובי או שלילימהווה גורם מה של גרפיטי בעיר כופות מתפתח דיון ציבורי סביב השאלה האם קיות

מ'  6.4לאחר פסיקת פיצויים בסך , ופיתס כרעבוהות וטרם הוערכאות משפט גיורק שהגיע ל בניו 5pointzשל 

דעה נטיית לאור כך. הוא דוגמא אחת ללאומנים שעבודותיהם נמחקו באישון ליל ע"י בעלי המתחם,  דולר

ה של העיר ורתצכחלק מרוח המקום ואופייה ו לקבל את הכתיבה על הקירותנים מקומות שוב רווחת בציבור

 אומנות מגרפיטילהחליף את שמה של ה   )Daniell, Christopher (2011 קריסטופר דניאל המודרנית, מציע

(Graffiti ) מרקרינג -ל (Marketing )ג ושיתוף בתכנים היא סוג של דיאלו ולבטא בכך כי הכתיבה על הקירות

ת הדוגמא מביא אהוא  ודעות, ולא הפרת חוק שרירותית לצורך מחאה, סוג של לוח מודעות עירוני אינסופי. 

מדגיש כי עדיין , אך לגרפיטי מותרמוגדר כאזור וקצה מרחב עירוני השם   Waterlooדלי Leake Streetשל 

   .גבולות היצירהל החוקמגבלות על ידי המתחם נשלט 

 ניו יורק לפני כיסויו בצבע לבן  5pointzאתר  - 1איור  

 (Emmanuel Dunand/AFP/Getty  )צילום:. 2013ניו יורק נובמבר   5pointzאתר גרפיטי  -  2איור  

     

 Yan, Liboבדקו ים במקומות שונים י לחווית הביקור של תיירתרומה של הגרפיטחפשם אחר מידת הב

 Yan, Libo, et al)חווית הביקור בברלין, ל  East Side Gallery-ה של החשיבותאת מידת למחקר ושותפיו 

הפוטנציאל הגלום מדגישים את , וזוהי אומנות מתקשרת, עם השפעות רגשיות על הצופיםמסכמים כי  (2019

הסטוריה ידרך להנחיל את הזוהי  .ירות האלטרנטיבית והייחודית למקוםתיבכוח משיכה זה להוות מוקד ל

את  תווחלזוהי דרך  כתרבות חיה. היסטורידרך לשמר את ההאף לציבור הרחב, וואת התרבות המקומית 

 Yan, Libo, et al) (2019המקום ולהכירו. 

  East Side Gallery - 3איור  

 

אודות התכנים התבסס על ראיונות עומק עם אומנים בלונדון ובשטוקהולם ו 2012-2016ים שנערך בשנבמחקר 

השוליים של העיר  של תווסמופוליטיקכי הגרפיטי מבטא  קריסטיאנסן וג'ונסון החוקרים טועניםאומנות השל 

 יאן ליבו.  )et al  Christensen, Miyase(2017 בתרבותשלה ומעלה לפיכך את פוטנציאל ההשתלבות  חברהוה

-בהביאו את הדוגמא הקאנונית של ה  Yan, Libo, et al) (2019אליים לוקהליבה ה ושאימדגיש את נלעומתם 

Gallery  ast Side E   ,אוחדת מחדשמוהעוסקת כל כולה בסוגיית העיר המחולקת הבברלין המאוחדת. 
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 המרת הון סימבולי בהון כלכלי

, נועזות, אוטנטיותכוח, כדוגמת  מנגון המאפשר המרתו של ההון הסימבולי הטעון בגרפיטיחקר את ה 'קובסוןג

כדוגמת  על במסעות קידום מכירות-על ידי חברות נוצלהון סימבולי זה מלהון כלכלי.  וכדומהחדשנות,  מחאה,

 הקבוצהלוגו של שם ובהיזם בשתמש ה pointz 5המגורים מתחםבו )(Jacobson, Malcolm2017 יונדאי

את  בהומורמחדד  The Telegraph 8/2018  -ה ציטוט מתוך.  )Aislinn, Connell’O (2018 מחקהתה נשעבוד

שכטר רפאל . "חובה האופנתית של המשקיעיםם בנקסי יגרום לכם לרכוש דירה? גרפיטי היא ההא": התופעה

 ,Schacter) בעלי ההוןבידי וממוסדת אם בידי הממסד או אומנות מגוייסת כתה של הגרפיטי למהפי מוטרד

Rapael 2014). 

 מסע פרסום יונדאי - 4איור  

 

 עירונייםתהליכים 

גרפי על מן יממעמד של סהתרבות המכילה אותה( )או קיימת הכרה רווחת באשר לשינוי אשר עשתה הגרפיטי 

עיר בברחובות דומיננטית אומנות אל  ,ומדד לנחיתות אזור עירוני רחובמלחמת כנופיות מציין קיר ה

יצירת ל בודדת צירת אומנותימ" ,רחב חברתיאומנות מגדירה מהאל  אסטטיד , ממעמד של מטרהיצירתית

טאון במלזיה, בסידני , בג'ורג יצירות אומנות כדוגמת אלו במקסיקו סיטי (. Evans, Graeme 2017) " מרחב

 .יוזמתובלקום ללא תמיכת הממסד או  כלל וחלקן אףאו אף איסט סייד גלרי בברלין לא יכולות להתקיים 

 אומני גרפיטי להציג על חזיתות המבנה Tate Museum -הזמין ה 2008 -ב הפורמט אומץ על ידי הממסד. 

בניו יורק הוקם מוזיאון  העיר., ושילב בתערוכה אתרי אומנות ברחובות  Street Artבמסגרת תערוכה 

, ואף חוקק חוק המגן על עבודות גרפיטי מסויימות (Museum of Street Art) MoSA, אומנויות הרחוב

 שלהזדהות ל דימויובמקביל , מוקד תיירותו וות אלמנט מיתוגמההיצירות . המוגדרות בחוק מפגיעה ומחיקה

טי ולאומניו ההזדמנות לעבור מן השוליים השנויים במחלוקת אל קדמת הבמה של ילגרפ הניתנ כך, תושביה

) ,Evans. רת מקוםיצימיצירת אומנות להפך  הגרפיטי.  ) 2014Schacter, Rafael) אומנות רחוב מוכרת 

Graeme 2017). 

  

http://ualresearchonline.arts.ac.uk/view/creators/Evans=3AGraeme=3A=3A.html
http://ualresearchonline.arts.ac.uk/view/creators/Evans=3AGraeme=3A=3A.html
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 )שימו לב לקנה המידה( פרט מתוך הקיר כולו – מקסיקו סיטי - 5איור  

 

 סיכום

מפותח ומגוון, חוצה גבולות ותרבויות אשר תורם  ,כי הגרפיטי כאומנות הינה מימד עשיריימת הסכמה ק

ניתן לזהות קו העובר . ומבטא טולרנטיות חברתית ותרבותית רב בחוויה העירונית, בעל משקל לרווחה הכוללת

, אם באהדה ואם עיר היצירתיתהגרפיטי כחלק אינטגראלי מן ה לאומתייחס  כחוט השני בין המאמרים

 קורת.יבב

. הלמן ההון הסמלי ש זין חלקמאשר  עברייניקונפליקט ביסוד התופעה  עדיין מונח צריך לזכור כי עם זאת

 אל קירבן את האסטטיקהאימצו עיריות בפועל , ו(Evans, Graeme 2017)קיימת מגמת הקלה במידת הענישה 

את המלווה פתרו את הקונפליקט הסטטוטורי  טרם, אך חהיתוויוזמות פרוייקטים לפ של השפה הויזואלית

 חשוב זה של התופעה. ת על הבטלתת את הדע יוכלמחקר עתידי . קיומה
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