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Sixeart, Boris Hoppek, Dios, Lolo, Sosaku, Ovni, 
Rodrigo Villas, Sakristan, Hawaii Computers Crew, 
Sagüe, Owen, Ripo, Zosen, Kafre, Mister, Debens, 
Aryz: η κρεμ ντε λα κρεμ της παγκόσμιας street art 
σκηνής που πέρασε από τους δρόμους της Βαρ-
κελώνης! Το Σάββατο 27 Μαρτίου ήταν όλοι πιστοί 
στο ραντεβού στο Parc de les Tres Xemeneies, 
για να «βάψουν». Την ίδια στιγμή, τα παιδιά της 
γειτονιάς έπαιζαν ποδόσφαιρο και κρίκετ, ενώ οι 
σκεϊτάδες και οι ηλικιωμένοι παρακολουθούσαν τα 
τεκταινόμενα με περιέργεια από τις σανίδες ή από 
τα παγκάκια. Οι 6 τοιχογραφίες που προέκυψαν από 
τη συνάντηση θα βρίσκονται εκεί μέχρι τη στιγμή 
που κάποιοι άλλοι graffiti writers θα αποφασίσουν 
να βάψουν επάνω τους.

Η Kati Krause, ο άνθρωπος που βρίσκεται στο 
παρασκήνιο και διοργάνωσε το event, με καταγωγή 
από το Μόναχο της Γερμανίας και κάτοικος Βαρκε-
λώνης τα τελευταία χρόνια, εξηγεί: «Ο λόγος για τον 
οποίο υλοποιήθηκε το όλο κόνσπετ είναι για να υπε-

ρασπιστούμε το graffiti, τις τοιχογραφίες, και γενικά 
τη street art ως καλλιτεχνικό κίνημα. Ο βανδαλισμός 
είναι, φυσικά, ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά, από την 
άλλη, βανδαλισμός είναι και όλες αυτές οι νομικές 
απαγορεύσεις. Πριν από 10 χρόνια, έβρισκες κάποιο 
κομμάτι τέχνης σε κάθε γωνιά της πόλης και η Βαρ-
κελώνη ήταν διάσημη για αυτό τον λόγο. Μοναδικοί 
καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 
συμμετείχαν στο Art Brut, ξεκίνησαν εδώ την κα-
ριέρα τους. Από το 2005, που ψηφίστηκε η αυστηρή 
νομοθεσία Ordenanza de la Convivencia, εξαφανί-
στηκε μια πληθώρα τοίχων όπου στο παρελθόν το 
βάψιμο θεωρούταν νόμιμο, και τα υψηλά πρόστιμα 
(από 300-6.000 ευρώ) απέτρεψαν την απόπειρα 
δημιουργίας νέων τοιχογραφιών. Πλέον μας έχουν 
απομείνει άσχημα tags που γράφονται στα γρήγορα 
και σε οποιαδήποτε επιφάνεια. 

»Θέλησα να υπενθυμίσω στον κόσμο πως το 
graffiti μπορεί να εξελιχθεί σε τέχνη, εάν του δοθεί 
η ευκαιρία να υπάρξει. Είναι από τη φύση του δυ-

ναμικό και ενδιαφέρον, μιας και σε σύγκριση με ένα 
οποιοδήποτε “επίσημο” έργο τέχνης έχει σαφώς 
μειωμένη χρονική διάρκεια. Το graffiti μπορεί να 
κάνει το αστικό τοπίο πιο όμορφο. Επίσης, με το Art 
Brut ήθελα να υπενθυμίσω το γεγονός πως υπάρ-
χουν διεθνώς αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες που 
είτε προέρχονται είτε ξεκίνησαν την καλλιτεχνική 
τους πορεία στη Βαρκελώνη, κάτι το οποίο εύκολα 
ξεχνιέται σε μια κουλτούρα όπου το ξένο θεωρεί-
ται ανώτερο από το εγχώριο. Σκοπός μου ήταν να 
υπενθυμίσω πως η βαρκελωνέζικη graffiti σκηνή 
παραμένει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και ζω-
ντανές στον κόσμο».Θα υπάρξει κι άλλο Art Brut; 
Η Kati μας διαβεβαιώνει πως έπεται συνέχεια, όχι 
μόνο στη Βαρκελώνη αλλά και σε άλλες πόλεις του 
κόσμου. «Σύντομα, θα βρεθώ στο Λονδίνο για να 
αναζητήσω τις προοπτικές της οργάνωσης ενός Art 
Brut στην αγγλική πρωτεύουσα».

 www.artbrutbcn.org 

22 από τους καλύτερους street 
artists, 200 τετραγωνικά μέτρα 

τοίχου, 9 ώρες δημιουργίας, 
εκατοντάδες επισκέπτες όλων των 
ηλικιών, 6 μοναδικές τοιχογραφίες 

στην καρδιά της πόλης. Το 1ο 
Art Brutevent αποτέλεσε τη 

μεγαλύτερη street art δράση που 
έχει φιλοξενήσει η Βαρκελώνη 

μέχρι σήμερα. 
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