
Het woord "graffiti" betekent "ingekraste tekeningen" en is de meervoudsvorm van het
Italiaanse woord graffito, verwant aan graffio (schram) en graffiare (schrammen).
 
Graffiti zijn van alle tijden. In de maatschappij wordt graffiti gezien als iets crimineels. In de
klassieke oudheid werd het vaak  gebruikt om politieke uitspraken, bijeenkomsten of
opstanden aan te kondigen.  Zelfs de oude Egyptenaren stonden bekend om hun oude
soort graffiti, de hiërogliefen.
 
Tegenwoordig
In New York kwam de graffiti doordat jongeren met vilstfit hun schuilnamen vliegensvlug
op treinstellen en op metro's plaatsen. Die handtekening wordt de tag genoemd. Graffiti
wordt in die tijd gezien als belangrijk onderdeel van de hiphopcultuur. 

Vanuit New York waait de graffiti over naar verschillende Europese steden. Ook in
Nederland komt de graffiti met een hoogtepunt tussen 1985-1995. In de loop van de jaren
wordt graffiti gedeeltelijk geaccepteerd door de maatschappij. Dit zie je doordat er
workshops worden gehouden en je ziet steeds meer graffiti als reclame of bijvoorbeeld in
scholen of buurt- en clubhuizen.
 
Kunst
Eerst werd graffiti niet direct als kunst gezien, maar het wordt steeds belangrijker en het
wordt ook steeds meer als kunstuiting gezien. De graffitmakers halen inspiratie uit allerlei
andere media. Kunstenaar Keith Haring heeft de graffiti ook overgenomen in zijn
kunstwerken. Banksy is een kunstenaar die politieke ideeën in zijn graffiti verwerkt. Hij
maakt zijn kunstwerken dan ook op muren of deuren. 

Je gaat als een graffiti kunstenaar aan het werk en je gaat de naam van je basisschool
ontwerpen. In geval van het Noordik zou het eruit kunnen zien als onderstaande
afbeelding.
Als inspiratie kun je de lettertypes in het filmpje of dit opdrachtenblad gebruiken. 
Zorg ervoor dat je volle letters gebruikt en geen dunne enkele lijntjes. 
Je kunt de letters extra laten opvallen door een outline of schaduw toe te voegen.   
Kleur jouw graffiti ontwerp ook mooi in en maak eventueel een achtergrond. Je mag ook
nog extra tekeningen toevoegen aan jouw graffiti ontwerp. 
Je mag zelf weten welk materiaal je hiervoor gebruikt. 
Deel je ontwerp op Instagram met: #hetnoordikVV of #deweekvanhetnoordik
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