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Graffiti Spiša a Graffiti Villa Nova jam
Za aktívnej podpory mesta Spišská Nová Ves a jeho organizácie mladí umelci skrášľujú
mestské prostredie moderným alternatívnym spôsobom. Vyčlenilo legálnu graffiti stenu pre
writerov a street-art umelcov a podporuje dve street-artové aktivity - festival Graffiti Spiš aktivita organizovaná od roku 2007, na ktorej sa zúčastňovali aj writeri zo zahraničia a akciu
Graffiti Villa Nova jam, ktorá funguje od roku 2017. Okrem vytvorenia pôsobivého vzhľadu
zanedbaných plotov či budov tak dáva príležitosť mladým talentom prejaviť sa a šíri dobré
meno mesta v tejto subkultúre aj za hranicami krajiny.

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

V centre Spiša v meste Spišská Nová Ves žije približne 37 000 obyvateľov. Na kultúrnom
živote sa realizuje viacero organizácií, ktoré sa venujú spoločenským a tvorivým aktivitám.
Mesto finančne podporuje graffiti akcie od začiatku roka 2007 a vytvorilo v spolupráci s
graffiti umelcami manželmi Bukovinskými a v posledných rokoch aj s občianskym združením
AFL promotion skvelé projekty Graffiti Spiš a Graffiti Villa Nova jam. Realizovať sa tu môžu
aj mladí writeri a street-art umelci, ktorí sa venujú graffiti jamom a modernému výtvarnému
umeniu. Mesto im vyčlenilo legálne graffiti steny, aby mohli rozvíjať svoje nadanie.
Festival Graffiti Spiš založil v roku 2007 pán Bukovinský s podporou Mestského kultúrneho
centra a v spolupráci s mestským zastupiteľstvom, primátorom Jánom Voľným, ktorý túto
myšlienku podporil, Emilom Labajom a Andreou Jančíkovou a spoločne zorganizovali 10
ročníkov. Počas jeho existencie v rokoch 2007-2017 sa ho zúčastnili viacerí medzinárodne

uznávaní zahraniční graffiti umelci. Významnými účastníkmi boli: umelec Peeta z Talianska,
Phoe, Kobe, R2D2 z Prahy, zahraničný umelec Daor, ktorý pomaľoval asi cez 900 vlakov po
celom svete, umelkyňa Hula, umelec z Košíc Grint, slovenská graffiti legenda – Nomad z
Trenčína, uznávaný graffiti 3d umelec v perokresbe Bosh3, Krea zo Spišskej Novej Vsi.
Každá akcia bola sprevádzaná zaujímavým hudobným programom známych intrepretov.
Od roku 2017 sa koná podobné podujatie s názvom Graffiti Villa Nova jam, ktoré organizuje
mesto v spolupráci s občianskym združením ALF promotion v zastúpení s pánom Hlavatým.
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Dôvod
»» Mesto a graffiti umelci sa dohodli na obojstranne prospešnej spolupráci. Mesto sa snaží
každý rok vyčleniť legálnu graffiti stenu na umelecké vyjadrenie tých, ktorí sa tejto záľube
venujú a dáva príležitosť mladým talentom prejaviť sa a podporuje ich tvorbu.
»» Mesto pomáha predchádzať vzniku nelegálnych graffitov na majetku mesta a ďalších
budov či pamiatok mesta, kde vyčistenie stien zaťažuje rozpočet samosprávy.
»» Mesto bolo iniciátorom vzniku Street Spiš art galérie, ktorá je atraktívnym lákadlom pre
turistov.
»» Staré ploty či zanedbané budovy získavajú pôsobivý vzhľad - novú, modernú a umeleckú
vonkajšiu podobu.

Postupnosť krokov
»» Mesto Spišská Nová Ves má svoje Mestské kultúrne centrum, ktoré spolu s mladými graffiti
umelcami manželmi Bukovinskými a v posledných rokoch aj s občianskym združením AFL
promotion prevzalo záštitu a organizáciu nad každoročnou graffiti akciou.

»» Každoročne vyčleňuje konkrétnu legálnu „graffiti stenu“ (staré ploty a budovy) na umelecké
vyjadrenie mladých writerov.
»» Mesto podporuje aktivitu aj finančne. Poskytuje umelcom cca 2 000 Eur na výtvarný
materiál a technické zabezpečenie: farby, spreje a lešenia a technické zabezpečenie.
»» S kritikou sa organizátori Graffiti Spiš a Graffiti Villa Nova jam nestretli, väčšina ľudí
reaguje pozitívne.
»» Steny sa snaží mesto zachovať kvôli ich veľkej umeleckej hodnote a zaplniť ďalšie
vyčlenené plochy.
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Prínos príkladu dobrej praxe pre samosprávu
Mesto Spišská Nová Ves podporou writerov a street-art umelcov a ich akcie s medzinárodnou
účasťou:
»» ušetrilo na nákladoch na odstránenie nežiadúcich a nelegálnych graffitov a predišlo ich
vzniku a škodám na mestskom majetku,
»» zabezpečilo legálne a kontrolované skrášlenie vzhľadu zanedbaných plotov a budov a
pomohlo vytvoriť celoročnú „galériu pod holým nebom“,
»» pridanou hodnotou je vytvorenie vzťahu dôvery s mladou komunitou, posilnenie jej
lokálpatriotizmu a v neposlednom rade aj šírenie dobrého mena mesta za hranicami
krajiny.
Už aj na Slovensku
kultúrna a umelecká
obec

začína

rešpektovať graffiti ako
renomovaný

výtvarný

prejav. Hoci je graffiti
vo

svojej

podobe

vrcholovej
nesporne

umeleckým prejavom,
vo všeobecnosti je v
spoločnosti

väčšinou

vnímané ako negatívny
jav.
Z pohľadu majiteľov plôch, na ktorých sa writeri realizujú bez povolenia, ide o vandalizmus a
odstraňovanie nežiaducich graffiti ich stojí nemalé finančné prostriedky.
Niektoré samosprávy sa preto snažia určiť plochy, na ktorých sa môžu writeri do vôle realizovať
bez právneho napadnutia.
Na legálne vyčlenenej ploche s finančnou podporou mesta vznikajú zaujímavé umelecké
diela, ktoré sú zároveň súčasťou pouličnej galérie a môže ich obdivovať široká verejnosť.
Prispievajú k skrášleniu prostredia a stávajú sa kultúrnou súčasťou mesta.
Na stretnutie umelcov prichádzajú aj zahraniční účastníci, a tým sa projekt stáva turistickou
atrakciou mesta. Hostia šíria dobré meno mesta vo svojich domovských komunitách.
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Projekt je tiež dobrým príkladom pre mládež, ako sa dá zmysluplne využívať voľný čas a
ako môžu svoje umenie predvádzať legálne a na úrovni a nie formou vandalizmu. Takto sú
ich diela rešpektované a uznávané a dokonca mnoho obyvateľov je ochotných poskytnúť
svoje ploty a betónové steny na účely akcie. Sú hrdí, že sú súčasťou niečoho pekného a
hodnotného.
Navyše mesto podporuje projekt aj finančne, takže aj menej solventní umelci a mladé talenty
majú šancu prejaviť sa a ukázať svoj talent.
Graffiti Spiš a Graffiti Villa Nova jam je dobrým príkladom, že v mnohých prípadoch je lepšie
spolupracovať a vytvoriť podmienky, ako napríklad kontrolovať, súdiť sa a ukladať pokuty.
Mesto Spišská Nová Ves si zvolilo priateľský prístup k skupine graffiti nadšencov a vytvorilo
priestor, kde sa môžu realizovať a uplatniť svoje nadanie a reflektuje aj na nové spôsoby
trávenia voľného času mladých ľudí a hľadá spôsoby spolupráce s nimi.
Nadviazanie spolupráce s graffiti umelcami a občianskym združením AFL Promotion prispieva
k zvýšeniu lokálpatriotizmu mladých ľudí, posilneniu ich hrdosti na rodné mesto a k budovaniu
dobrých vzťahov k nemu.
Viac informácií nájdete na Graffiti Spiš www.facebook.com/GraffitiSpis a Graffiti Villa Nova
jam www.facebook.com/graffitivillanova/.
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Kroky k úspechu sú súčasťou projektovej aktivity č. 1 "Príklady dobrej praxe" v rámci Národného projektu
Modernizácia miestnej územnej samosprávy realizovaného Združením miest a obcí Slovenska.
Odborný gestor projektu: PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
Garant projektovej aktivity: PaedDr. Jana Skraková

https://npmodmus.zmos.sk

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

