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Det andet spektrum har netop at gøre med graffiti-
malerens måde at forholde sig til stedet på, hvilket 
kan kaldes tilpasningsgraden: i hvor høj grad 
indretter man sig efter de strukturer, der i forvejen 
findes i omgivelserne? Det er en vigtig pointe, at 
dette ikke nødvendigvis svarer til stedets markant-
hedsgrad; den diagonale pil nedenfor (A) viser den 
mest almindelige skævhed i forholdet mellem de 
to spektre: graffiti, som har en lav tilpasningrad, 
selv om stedets markanthedsgrad er høj. Denne 
manglende tilpasning kan siges at være indbegre-
bet af graffiti, som går imod. Et prominent eksem-
pel kunne være toggraffiti, som ikke forholder sig 
til vinduernes eksistens men fortsætter ufortrødent 
hen over dem. 

Jo højere stedets markanthedsgrad er, desto mere 
demonstrativt selvhævdende fremstår graffiti 
med en lav tilpasningsgrad – og omvendt: graffiti 
med en høj tilpasningsgrad fremstår desto mere 
inkorporeret i omgivelserne, desto mere ‘tiltænkt’ 
og ‘passende’, hvis den indretter sig et meget 
markant sted (pil B). Pil C viser forholdet mellem 
sted og graffiti i den isolerede graffiti, fx på en 
lovlig graffitimur i udkanten af en by: her er stedets 
eksisterende strukturer vage, og bemalingen kan 
således problemfrit se bort fra dem og hellige sig 
beskæftigelsen med sine interne kunstneriske an-
liggender; den går således hverken med eller mod 
omgivelserne. Dette svarer omtrent til, at en billed-
kunstner ikke strukturerer sit billede i horisontale 
og vertikale linjer, blot fordi lærredet er struktureret 
sådan, hvis man ser nøje efter. 

MUR: Den isolerede graffiti
På samme måde som det billedkunstneriske 
maleri arbejder den isolerede graffiti ikke aktivt 
med det sted, den udføres, men med sig selv 
(eksponeringsaspektet lades her ude af syne). På 
samme måde som ved bemalingen af et lærred 
kræver dette, at de arkitektoniske forhold tillader 
en sådan arbejdsform, dvs. udviser en vis grad 
af neutralitet: en lav markanthedsgrad. Det må 
nødvendigvis være en (relativt simpel) mur, ikke 
en varieret rumlighed. Muren må ikke fremvise 
nogen påfaldende strukturer i sig selv (fx store 
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Graffiti finder sted
En graffitiudstilling på et kunstmuseum rejser 
uundgåeligt en række interessante kuratoriske 
spørgsmål; ét af disse har med stedet at gøre. 
Hvordan flytte graffitien ind i udstillingsrummene? 
Ved hjælp af fotografisk dokumentation af værker 
udført andetsteds, udenfor, i verden? Eller ved 
ophængning af værker udført på lærred? Nogle 
graffitimalere kalder disse sidstnævnte værker for 
‘bærbare’, portables: et udtryk, som giver et ind-
tryk af, hvorfor det er værd at beskæftige sig med 
graffitien i forhold til dens omgivelser, i forhold til 
dens urbane kontekst: graffiti er i udgangspunktet 
netop ikke bærbar, ikke transportabel, men deri-
mod fæstnet til stedet, indfældet i det rum, den er 
udført i. Graffitien er en del af stedet, og stedet en 
del af graffitien. Dette gør sig ikke gældende på et 
kunstmuseum – men betyder det, at en graffitiud-
stilling ikke kan være meningsfuld? 

Denne artikel beskæftiger sig med de forskel-
lige måder, graffitien forholder sig til det sted, 
den almindeligvis udfolder sig: byrummet, i al 
dets forskelligartethed – dets overfladers beskaf-
fenhed, dets rumlige organisering, dets funktion 
og dets atmosfære. For bedre at kunne begribe 
denne sammenhæng kan der foretages en grov 
kategorisering mellem to grundformer for graffiti: 
den isolerede og den kontekstuelle. Den isolerede 
graffiti er den, som finder sted på jævne og ho-
mogene overflader og hovedsageligt forholder sig 
til sig selv, til sine interne strukturer (bogstavernes 
udformning, værkets farver og komposition) og til 
det illusoriske rum, den skaber på muren (dybde-
virkningen, perspektivet). Den kontekstuelle graffiti 
er den, som finder sted på ujævne og heterogene 
overflader og netop af denne grund også må for-
holde sig aktivt til disse: til stedets strukturer og til 
det faktiske, ikke-illusoriske tredimensionelle rum. 
Skønt dette forhold mellem sted og graffitimaler er 
særdeles komplekst, kan endnu en grov kategori-
sering være frugtbar at arbejde med: den kontek-
stuelle graffiti må enten gå med eller mod sine 
omgivelser; den kan ikke, som den isolerede graf-
fiti, nøjes med at forholde sig til sig selv. Med dette 
afsæt skal forsøget i det følgende gøres: at forstå 
graffitien gennem det sted, den er skabt – og der-
med rejses samtidig problemstillingen om graffiti 
i museale rammer automatisk. Hvad sker der, når 
graffitien løsrives fra ‘sine’ steder, fra sin kontekst? 
Til en begyndelse er det nærliggende at forsøge 
at identificere de grundlæggende mekanismer, der 

er på færde i forholdet mellem sted og graffiti; til 
dette formål kan to spektre – og forholdet mellem 
dem – anvendes. 

Det første spektrum har at gøre med det specifikke 
urbane landskab, der udgør graffitiens omgivel-
ser: overfladernes teksturer, farverne, de rumlige 
forskelle; sammen etablerer disse faktorer det, der 
kan betegnes som det pågældende steds markant-
hedsgrad: hvor ‘markant eller ‘stærkt’ er stedet? 
Et eksempel på en lav markanthedsgrad kan 
statueres af en simpel, jævn, hvid, rektangulær, 
homogen betonmur (eksempelvis en grundet, 
lovlig graffitimur), mens et eksempel på en høj 
markanthedsgrad kunne være et komplekst og 
varieret arkitektonisk forløb sammensat af forskel-
lige materialer i forskellige farver (eksempelvis en 
Hundertwasser- eller Gaudí-bygning). I det første 
tilfælde er der kun få allerede eksisterende struktu-
rer at forholde sig til som graffitimaler, i det andet 
er der utallige. 

Det er imidlertid ikke blot sådanne strukturer, der 
spiller en rolle i forhold til et steds markantheds-
grad; det gør også den pågældende arkitekturs 
funktion. Eksempelvis kan en hvidkalket dansk 
landsbykirke have homogene, hvide mure, som 
i sig selv rummer få strukturer, en graffitimaler 
kan forholde sig til – hverken ved at trodse eller 
tilpasse sig dem, altså gå med eller mod dem. Ikke 
desto mindre betyder bygningens markante funk-
tion, at murene alligevel rummer en symbolsk eller 
indholdsmæssig markanthed. Dette er utvivlsomt 
en medvirkende årsag til, at kirker yderst sjældent 
udses som mål for graffitibemaling – og omvendt: 
til at nedlagte bygninger, som har mistet deres 
oprindelige funktion, netop i højeste grad gør. 
Foruden arkitekturens funktion og de overflade-
mæssige karakteristika, må man desuden hæfte 
sig ved atmosfærens eller stemningens vigtighed i 
forståelsen af et sted: det, man også har benævnt 
genius loci, stedets ånd. Ethvert sted og dets 
atmosfære udgøres af en enorm mængde faktorer, 
herunder ikke-visuelle som lugte, luftfugtighed, 
temperatur, vind osv. Potentielt kan enhver bema-
ling, i højere eller lavere grad, forholde sig til disse 
– direkte eller indirekte, konkret eller subtilt. På 
den måde må den kontekstuelle graffiti forholde 
sig til sine omgivelser på flere forskellige niveauer: 
på et konkret overfladeniveau, på et arkitektonisk-
funktionelt niveau og på et stemningsmæssigt 
niveau. Således det første spektrum.

huller, fremspring eller mønstre), og den må ikke 
have en markant funktion. Kun sådan kan graf-
fitien opfattes som isoleret fra sine omgivelser: 
som autonome og afsluttede værker, som ikke er 
orienteret mod interaktion og udvikling. 

Oftest understreges disse træk af den fotografi-
ske dokumentation, hvad enten den er forestået 
af graffitimaleren selv eller ikke: Fotografierne er 
taget frontalt – var vinklen skæv, ville muren blive 
afsløret som en rumligt udstrakt genstand i den 
faktiske tredimensionelle verden. Dette er ikke 
ønskeligt, når intentionen er at oprette et illusorisk 
rum på muren, hvilket det oftest er i denne form 
for graffiti. For at signalere, hvad der er det vigtige 
element på fotografiet, er værket placeret i midten 
og i forgrunden, og fotografiet er oftest beskåret 
tæt omkring det. Ingen rumlige hjørner, ingen ikke-
illusorisk dybde; værket er med kirurgisk præcision 
skåret ud fra dets omgivelser. Ingen mennesker 
optræder på billederne, ingen biler kører forbi, 
ingen planter vokser ind foran. På hjemmesiden Art 
Crimes findes således også en vejledning i, hvor-
dan et sådant fotografi tages (“How to Photograph 
Graffiti”, www.graffiti.org/faq/photofaq.html). Den 
isolerede graffiti kunne i princippet være placeret 
hvor som helst. Mure med en meget høj grad af 
neutralitet vil ofte være lovlige at bemale – ulovlige 
mure på bygninger, som er rejst med andre formål 
end graffitibemaling, vil typisk nødvendigvis fostre 
strukturer, som fjerner neutraliteten. Hvis eksem-
pelvis en mur udgør en del af en bygning, som 
mennesker bor i, vil den til mindst én side være 
forsynet med døre for at lette adgangen til den, 
med vinduer for at skabe bedre lysforhold osv. 
De eksisterende strukturer på lovlige graffitimure 
udgøres ofte udelukkende af andre graffitimaleres 
værker. Typisk grundes disse, før et nyt værk påbe-
gyndes: det i forvejen tilstedeværende slettes for 
at opnå en tilfredsstillende neutralitet, for at kunne 
begynde fra en form for nulpunkt – som det hvide, 
rektangulære lærred.

Rejsningen af en jævn, vertikal flade i rummet 
åbner muligheden for at arbejde i to dimensio-
ner i stedet for tre. Jævnheden ansporer til en 
ignorering af det reelle rum; for andre skabninger, 
som bakterier, små biller o.lign., ville den selv-
samme overflade givetvis fremstå som et drama-
tisk landskab med stejle bjerge og dybe slugter: 
‘jævn‘ vil altså blot sige en lav grad af rumlig 
variation i forhold til det menneskelige blik og den 
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menneskelige krop. Når muren opfattes som jævn, 
kan det illusoriske rum åbnes – og det er dette 
rum, på muren, som den isolerede graffiti forholder 
sig til og udfolder sig i. 

Udforskningen af tegnet
Man kan sige det sådan, at den elaborerede, kunst-
færdige signatur – som hos fx Dürer eller van Eyck 
– i graffitien er vokset til at fylde hele billedet: kun 
navnet står tilbage, og navnet betyder ikke andet 
end sig selv. Graffiti er således i en vis forstand en 
‘tom’ kunstform: den handler ikke om noget, den 
handler blot. Ulovlig, kontekstuel graffiti kan siges 
at handle om noget på et andet, politisk niveau, 
og dette aspekt behandles senere (derudover 
handler ‘politisk graffiti’, altså slagord, paroler osv., 
naturligvis også om noget, men denne disciplin 
falder uden for nærværende sammenhængs ram-
mer). Den isolerede graffiti er udforskningen af 
bogstavformernes udfoldelsesmuligheder inden for 
rammerne af de forskellige alfabeters tegn og er i 
den forstand nært beslægtet med kalligrafien og 
typografien. Hvert bogstav rummer et formpoten-
tiale, som kan udfoldes på et utal af måder. Hvor 
langt, og i hvilke retninger, kan et a strækkes, før 
det ikke længere er et a? Ifølge strukturalismen 
og det såkaldte forskelsprincip defineres tegnene 
relationelt i forhold til hinanden. Det betyder, at et 
a er et a, så længe det ikke er et b eller et c eller 
et andet bogstav i alfabetet, dvs. ikke kan forveks-
les med en anden enhed inden for samme system. 
Noget er noget, fordi det ikke er noget andet. 

er resultatet af en kompleks tegnudvikling. Man 
kan forestille sig en transformation – som demon-
streret på foregående side (a’et fra Esar-værket 
er her placeret på sjette udviklingstrin) – over en 
række mellemliggende trin. Men hvorfor er denne 
transformation overhovedet nødvendig i første 
ombæring, hvad opnår Rase derved? Det, der er 
vigtigt at begribe, er, at den svære form i sig selv 
er efterstræbelsesværdig. For igen at trække en 
tråd til poesien – som ligeledes arbejder med spro-
gets form – er også den fyldt med modstand, digte 
kan være svære at læse; den svære form forlænger 
opfattelsesstiden, og denne proces er netop i sig 
selv af æstetisk betydning. Kunst er en måde at 
opleve en genstands kunstfuldhed på; genstanden 
er ikke vigtig, har den russiske formalist Viktor 
Sjklovskij sagt. I graffiti er bogstaverne de objekter, 
hvis kunstfuldhed udforskes. Den graffitiske under-
liggørelse af de tegn, vi hver dag omgiver os med, 
giver os mulighed for at se dem med friske øjne og 
giver os et indtryk af deres æstetiske potentiale. 

Graffitien rummer altså (mindst) tre niveauer af 
relationer: de interne relationer inden for det 
enkelte bogstav, de gensidige relationer mellem 
bogstaverne i et ord samt endelig bogstavernes 
relation til omgivelserne. Dette sidste forhold 
bliver vigtigt i den kontekstuelle graffiti.

RUM: Den kontekstuelle graffiti 
Med ‘kontekstuel graffiti’ sigtes til graffiti, som ud-
folder sig på steder, hvor det allerede eksisterende 
har en høj markanthedsgrad – hvad enten det skyl-
des det overflademæssige, det funktionsmæssige 
eller det stemningsmæssige niveau. Den kontek-
stuelle graffitis omgivelser er ikke undseelige, ikke 
uvæsentlige, men markante. Der findes naturligvis 
ikke en objektiv grænse for, præcis hvornår et sted 
er ‘markant’, men ikke desto mindre kan det være 
en givtig størrelse at operere med. Opleves nu 
et sted som markant, må graffitimaleren forholde 
sig til dets strukturer – med en højere eller lavere 
grad af tilpasning: graffitien kan bestemmes som 
gående enten med eller mod sine omgivelser. 
Først med:

Det kan formuleres sådan, at den med-gående 
graffiti males ikke på men i den givne arkitektur. 
Den er heteronom, idet den har en høj tilpasnings-
grad i forhold til det eksisterende, og den er po-
tentielt uafsluttet: den er skabt mhp. at kunne være 
del af videre udviklinger og interaktioner – med 

Hvad er a i stand til? Og hvad er bogstaverne i 
stand til sammen? Hvilke konfigurationer af bogsta-
ver kan gøre hvad? Og hvad betyder rækkefølgen? 
Rase har nedenfor vendt bogstavernes rækkefølge 
om for på den måde at opnå en ny helhed, en ny 
samlet figur: Esar. De enkelte bogstaver er humør-, 
udtryks- og karakterfulde, er kroppe med gestik 
og positur – og flow, dynamik og rytme. Rase har 
udstyret sine bogstavdyr – hvoraf det kyklopiske 
a har indfanget et kuet R, mens det kåde S skyder 
brystet frem – med synsflænsende savtakker og 
lader de nedre buer svinge omkring sig selv i en 
bogstavernes kædedans, en koreograffiti.

Skønt bogstaverne udstråler forskellige sinds-
stemninger og rummer hver sin personlighed, har 
de samtidig meget tilfælles. Som i poesien, hvor 
forbindelser mellem ord, på trods af forskelligt 
indhold, etableres gennem ligheder på udtrykssi-
den (fx rim og rytme), bringes også graffitiens – og 
kalligrafiens og typografiens – bogstaver i kontakt 
med hinanden gennem visuelle ‘rim’. Sammen 
former bogstaverne i Rase-værket en figur med 
en høj grad af sammenhæng og ensartethed, men 
med forskelle i ligheden: det er samspillet mel-
lem overordnede formgivningsprincipper og de 
definerende (distinktive) træk ved hver enkeltdel, 
det enkelte tegn. Inden for dette spændingsfelt har 
eksempelvis Rebus udforsket de fem bogstaver, 
hans navn består af, igen og igen, fx i billedet til 
højre. De svære og intelligente Rase-bogstaver, 
som vi ovenfor fortolkede i retning af det dyriske, 

forbipasserende, med anden graffiti, med naturens 
forandringer, med tidens gang. Den kontekstuelle, 
med-gående graffiti har et forvandlingspotentiale.  

Den fotografiske dokumentation af denne 
graffitiform er mindre entydig og ensartet end 
dokumentationen af den isolerede graffiti; der 
ville ikke på samme måde kunne udarbejdes en 
tilstræbt objektiv vejledning i, hvordan billederne 
skulle tages. Hver fotograf må i hvert enkelt 
tilfælde vælge: kun visse af værkets aspekter og 
dets interaktion med omgivelserne kan betones. 
Nogle stedlige faktorer kan være væsentligere 
end andre, men ofte kan et stort antal elementer 
i omgivelserne potentielt indgå i interaktionen. 
Idet omgivelserne konstant forandres, forandres 
værket konstant. Ethvert fotografi vil etablere 
forskellige betydninger i kraft af de specifikke kom-
ponenter, der indgår. Vinklingen er heller ikke givet 
på forhånd: når et værk er en tilføjelse til et sted, 
er enhver vinkel en ‘legitim’ vinkel. Værket er ikke 
nødvendigvis placeret i midten eller i forgrunden; 
placeres det et andet sted, bidrager fotografen 
til opfattelsen af værket som en integreret del af 
stedet, et ‘tilfældigt’ element på lige fod med de 
øvrige elementer på stedet. Derfor vil fotografier 
af kontekstuel graffiti sjældent være beskåret tæt 
omkring værket; eksempler på dette følger snart.

At indrette sig i det bestående
Den norske arkitekt og arkitekturteoretiker 
christian Norberg-Schulz har undersøgt forholdet 
mellem naturen og det menneskeskabte sted: 
hvordan mennesket indretter sig i det naturlige 
landskab, hvordan det tilpasser sig det allerede 
eksisterende – til den verden, som det må finde sin 
plads i. Flyttes disse tanker nu til forholdet mellem 
det menneskeskabte sted og graffitien, er struk-
turen den samme: den måde, mennesket føjer sig 
ind i den naturlige verden på, svarer til den måde, 
graffitimalere føjer sig ind i den menneskeskabte 
verden på – hvordan de indretter sig i det, men-
nesket allerede har indrettet sig i. 

Menneskeskabte steder forholder sig til naturen 
på en række forskellige måder; én kalder Norberg-
Schulz “visualisering”. Denne fremgangsmåde 
bygger på den forestilling, at mennesket ønsker at 
præcisere de naturlige strukturer, hvilket vil sige, at 
det ønsker at synliggøre sin forståelse af natu-
ren – man bygger det, man har set. Hvor naturen 
‘foreslår’ et afgrænset rum, bygges en indhegning. 

Esar af Rase, 1999.

Rebus.
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Flyttet til forholdet mellem graffiti og by kan et 
eksempel på en sådan fremgangsmåde statueres af 
Kigset. Kigset har i værket ovenfor udviklet en sim-
pel og vanskelig ‘bjælkeskrift’, som korresponderer 
med den vertikalitet, der ligger i den bemalede 
bygnings bjælker: ved at reducere de seks bog-
staver i Kigset til lodrette linjer og punkter – som 
beskueren selv må forbinde – undgår han at gå 
imod de tilstedeværende strukturer, hvilket både 
horisontale linjer, diagonaler eller buer ville gøre. 
Hvor arkitekturen ‘foreslår’ vertikalitet, maler Kigset 
på en lodret måde. Det kan her være interessant at 
trække en tråd tilbage til en noget tidligere form 
for graffiti: runeskriften. Det mest bemærkelsesvær-
dige kendetegn ved runerne er dette, at de ingen 
vandrette stave rummer. Denne omstændighed 
kan fortolkes som en konsekvens af det materiale, 
i hvilket runerne (også) ristedes, nemlig træ. Skåret 
langs med træets årer ville de vandrette stave 
utydeliggøres, hvis ikke helt forsvinde. Også her er 
der altså tale om en skriftart, der er udsprunget af 
de ydre omstændigheders eksisterende strukturer.

En anden måde, graffiti kan forholde sig til sine 
omgivelser på, er ved at negere dem, modsige 
dem. Det kan måske umiddelbart synes paradok-
salt at indordne en sådan tilgang under kategorien 
‘med-gående graffiti’, men på et højere niveau 
er det meningsfuldt: graffitimaleren forholder sig 
også her direkte til det forhåndenværende, bruger 
omgivelserne, går i dialog med dem. Ét eksem-
pel kunne være verdensberømte banksys værker 
på den israelske separationsbarriere (muren på 
Vestbredden). Her har han, bl.a., placeret det om-
vendte af en grå betonmur: en farverig paradisø. 
Modsat den isolerede graffitis værker kunne dette 
motiv netop ikke være malet hvor som helst, for 

selv om denne murs overflademæssige og rumlige 
strukturer har en lav markanthedsgrad, har den en 
særdeles markant betydning. Værket får sit indhold 
gennem dets placering: sted og motiv er uadskille-
lige. Dette er generelt kendetegnende for banksys 
arbejder, og det er rimeligt at antage, at hans 
enorme popularitet og anseelse også er knyttet til 
denne sensibilitet over for omgivelserne. 

En tredje måde at forholde sig til omgivelserne 
på hænger sammen med begrebet potentialitet; 
Norberg-Schulz har formuleret en arkitektonisk 
potentialitets-tænkning: Han beskriver, hvordan 
et landskabs betydning kan være ‘skjult’, indtil 
opførelsen af eksempelvis en bro ‘afslører’ denne 
betydning. Norberg-Schulz hævder grundlæggen-
de, at selve arkitekturens formål er at blotlægge de 
betydninger, der potentielt er til stede i de givne 
omgivelser. I forhold til modsætningen mellem 
‘at gå med’ og ‘at gå mod’ er denne opfattelse 
mere radikal: man går ikke blot med, man udfolder 
det, der i forvejen er ansats til. Samme platoniske 
tankegang findes hos Michelangelo og hans fore-
stilling om, at skulpturen allerede eksisterer inde 
i marmorblokken, kunstnerens opgave er blot at 
hugge den fri. Også i graffitisammenhæng findes 
denne forestilling: “Det er vigtigt at tage udgangs-
punkt i det sted, man befinder sig. Jeg kan godt 
lide at lave en sammenhæng, for eksempel lave 
hoveder på forskellige genstande i det offentlige 
rum [...] Det skal udføres med så få streger som 
muligt, så man viser, at hovedet faktisk hele tiden 
har været der”, siger tidligere nævnte Rase i et 
interview. Også Rase, og mange andre, sigter mod 
at afdække de betydninger – fx ansigter – som 
potentielt er til stede i omgivelserne.

Kigset, 2007.

Blu, 2010.
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En af disse andre er blu. I værket på foregående 
side, hvor blu anvender bygningens skorsten 
som blyantens ende, skabes den fornemmelse, 
at blyanten altid har været en del af bygningen – 
den var blot skjult før. beskueren kan få den tanke, 
at værket i en vis forstand hele tiden har været 
meningen. blyanten overskrider grænsen mellem 
illusorisk og reelt rum, og en mulig fortolkning 
af værket kunne lyde, at blus budskab (pennen 
er stærkere end sværdet) ikke er begrænset til 
billedets isolerede rum, men rækker ud i verden. 
En anden graffitimaler, Dais, har i værket nederst 
til venstre slet ikke malet, blot reorganiseret og 
omfunktionaliseret det allerede tilstedeværende 
materiale uden at tilføje nye elementer: Dais 
forandrer omgivelserne for at få dem til at artiku-
lere noget nyt – ud over det, de i forvejen artiku-
lerer. afspærringsplankernes tidligere funktion og 
betydning sidder fortsat i materialet og indgydes 
i Dais’ bogstaver: “Du kan ikke komme længere 
end Dais”, kan det læses. Zast (også Zasd) er gået 
endnu et skridt videre og har blotlagt bogstaverne 
i sit navn uden at male, uden at tilføje noget som 
helst og uden at omarrangere elementer i omgivel-
serne. I stedet har han opdaget strukturer i naturen 
– rødder, grene, kviste – der rummer så markante 
ligheder med hans egne bogstavformer, at de, når 
de isoleres og beskæres på fotografier, former bog-
staverne Z, a, S og T: navnet var allerede derude, 
det skulle bare ses, intet andet. Denne form for 
graffiti – hvis det fortsat er en betegnelse, der kan 
anvendes – forholder sig ikke til sine omgivelser, 
den er sine omgivelser. Helt modsat forholder det 
sig med den kontekstuelle mod-gående graffiti.

At trodse det bestående
Den mod-gående graffiti kan defineres som kon-
tekstuel graffiti, der opfører sig som om den var 
isoleret: til trods for at overfladernes mangefacette-
rethed og rumlige variationer – og at stedet således 
har en høj markanthedsgrad – tilpasser graffitima-
leren sig ikke disse forhåndenværende strukturer, 
men etablerer i stedet sine egne strukturer og sit 
eget rum oven på dem. Som beskrevet tidligere 
tilskynder mure med en vis grad af neutralitet graf-
fitimalere til netop at etablere deres egne strukturer 
(herunder ofte et illusorisk rum) og negligere de 
allerede eksisterende. Denne negligering finder i 
omgivelser med en lav markanthedsgrad uproble-
matisk sted, eftersom de reelle rumlige og over-
flademæssige kvaliteter her er forsvindende små. 
Når det kommer til bemalingen af ovennævnte 

uensartede, varierede overflader med distinkte 
karakteristika (som kanter, afsatser, murstensmøn-
stre, huller, niveauforskelle, overgange mellem 
bygninger, trapper, nedløbsrør osv.), stiller sagen 
sig imidlertid anderledes. Det er ofte sådanne 
overflader, byrummet er sammensat af, og pga. 
deres høje markanthedsgrad er man som graffiti-
maler tvunget til at forholde sig til deres strukturer 
– spørgsmålet er blot hvordan: med en høj eller en 
lav tilpasningsgrad. Phates (spejlvendte) bogstaver 
i værket på den følgende side udviser en særdeles 
lav tilpasningsgrad; de gør præcis, som de har lyst 
til at gøre og tager ikke notits af – eller trumfer 
bevidst – den bemalede bygnings vertikale og ho-
risontale linjer. Værket er malet som om overfladen 
var jævn og neutral og insisterer på at etablere sit 
eget rum oven på det reelle rum, på trods af det 
reelle rums ikke-neutralitet. 

Er denne måde at forholde sig til stedet på nød-
vendigvis at betragte som udelukkende nega-
tiv? En positiv, æstetisk fortolkning af den lave 
tilpasningsgrad lader sig afgjort gøre: som såkaldte 
fiksérbilleder (trickbilleder der rummer to moti-
ver på én gang) – eller for igen at trække en tråd 
til poesien: som ordspillet – lader den dobbelte 
rumgestaltning (illusorisk og reelt rum) to niveauer, 
to ‘betydninger’ træde frem på samme tid. Den 
påsprayede graffiti lægger sig helt tæt op ad 
overfladen som en hinde, hvorfor blikket kan kippe 
eller oscillere mellem de to rum. beskueren kan frit 
skifte mellem at fokusere på en lodret, mørkegrå 
træbjælke og det ene ben i et a. Flertydighed er 
generelt et uhyre centralt kunstnerisk greb: den 
giver mulighed for at etablere et både-og frem for 
et enten-eller. 

Disse overvejelser hører hjemme i en æstetisk 
sfære; betragtet fra en politisk vinkel kan en 
insisteren på oprettelsen af et eget rum i det of-
fentlige rum opfattes som egocentrisk, ufølsom og 
respektløs i omgangen med andres frembringelser. 
Den mod-gående graffiti rummer en polemisk 
attitude, en negativ, afvisende forholden sig til det 
allerede eksisterende – som kan tolkes som en po-
litisk manifestation: “Jeg gør, hvad jeg vil, hvor jeg 
vil”. Eller: “Jeg bekæmper den bestående orden, 
fordi jeg ikke er tilfreds med den” – muren ero-
bres, besættes. Den mod-gående graffiti giver 
næring til forestillingen om graffiti som først og 
fremmest opstand, revolte, kritik af et urimeligt 
system, som hærværk og vandalisme. 

Zast.

Dais.
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På en konkret, håndgribelig måde kritiserer den 
det, som allerede er, ved at overtrumfe det med 
etableringen af en alternativ struktur. Dette er i høj 
grad muliggjort af selve symbolet på graffiti, dens 
hovedredskab: spraydåsen. 

Spraymalingen legemliggør insensibiliteten over 
for overfladen og dermed omgivelserne: Idet dette 
maleredskab ikke berører den flade, som bemales, 
kan brugeren arbejde med helt frie, uobstruerede 
bevægelser, som om overfladen var fuldstændig 
jævn. Med en spraydåse er det derfor ingen nød-
vendighed at følge den pågældende overflades 
strukturer: graffitimaleren mærker ikke overfladen 
og dens forandringer. Spraymalingen når sit mål, 
uanset hvor rigt facetterede og heterogene over-
fladerne end måtte være; den finder vej til steder, 
som hverken tusch eller pensel ville kunne nå – og 
hvor man uden spraymaling ikke ville kunne trække 
linjer uafhængigt af overfladens linjer og rumlige 
variationer. Overfladerne ville da tvinge hånden, 
der fulgte dem, til at forholde sig til dem, til ikke 
at negligere dem; de menneskelige bevægelser 
ville være afhængige af overfladerne. Spraymaling 
skaber en uafhængighed, en upåvirkethed over for 
overfladeforskelle; spraymaling holder verden på 
tyve centimeters afstand. Imidlertid kan spraydåsen 
også anvendes til bemaling af rammeopspændte 
bomuldslærreder med den lavest tænkelige 
markanthedsgrad – som kan hænges op i museale 
udstillingslokaler.

Museets sted
Indledningsvis rejstes spørgsmålet: Når stedet er 
en del af graffitien og graffitien en del af stedet 
– betyder det så, at en graffitiudstilling ikke kan 
være meningsfuld? Nej, det betyder det ikke. 
Efter denne gennemgang fremgår det forhåbent-
lig blot, at det er væsentligt at være opmærksom 
på, hvor betydningsfuld konteksten, de stedlige 
rum, er for store dele af graffitien – og derfor 
også, hvor store konsekvenserne ved at flytte 
den ind på museet er. Imidlertid er det netop 
‘store dele’ af graffitien, der er tæt knyttet til sine 
omgivelser, ikke al graffiti. Det, der her er blevet 
benævnt ‘isoleret graffiti’, er – selv om den ikke 

er bærbar – anderledes løst forbundet med det 
sted, den er udført, med den mur den er udført 
på. Denne type mure med en lav markanthedsgrad 
kaldtes spøgefuldt netop for ‘friluftslærreder’ – og 
herfra er vejen til et egentligt lærred ikke så lang. 
Tegnudforsknings-aspektet, arbejdet med farver og 
det illusoriske rum kan alt sammen transporteres 
med ind på museal grund – det kan forgængelig-
heden, den interne positionering i miljøet og den 
eventuelle illegalitet til gengæld ikke. På den måde 
lader forflytningen nogle afgørende forskelle mel-
lem udstillingsrum og byrum træde frem, hvilket i 
sig selv er interessant – og således: meningsfuldt. 
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