Street art woordenboek
Om iets bekender te worden binnen de wereld van urban street art, is het noodzakelijk dat
je een paar termen op een rijtje hebt. Net als in elke andere subcultuur, hebben ook ‘writers’
(iemand die de kunst van graffiti uitvoert) bepaalde woorden die zij gebruiken. Hieronder is er
een ‘street art woordenboek’ voor je samengesteld met de meest belangrijke termen!

Ad Disruption

Hierbij worden advertenties en billboards
gebruikt als ondergrond. De kunstenaars kunnen
een gedeelte van de advertentie gebruiken in hun
werk of soms wordt alles overgespoten en plaatsen
ze iets nieuws over de advertentie.

Buffed

Het letterlijk overschilderen van street art om
deze te verbergen. Dit zorgt vaak voor grote en
onregelmatig geschilderde oppervlaktes.

Character

Als je het karakter kent, dan ken je de artiest
hiervan. De ‘character’ is een afbeelding die
zowel lief, griezelig, cartoon-achtig of juist heel
realistisch kan zijn. Sommige artiesten halen een
character uit een stripboek of televisieprogramma
of ze worden zelf bedacht. Een character kan een
losstaande afbeelding zijn of een deel zijn van een
groter geheel.

Childstyle

Een stijl die doet suggereren dat het
werk door een kind is gemaakt.

Clipped		

Wanneer iemand het werk van
iemand anders gedeeltelijk bedekt.

Crew

Een groep met artiesten die regelmatig
met elkaar afspreken. Dit kan leiden tot een
‘piece’ dat door verschillende leden van de
groep is gemaakt en een samenhangend
verhaal vertellen, of gewoon losse ‘tags’ die
dicht bij elkaar zijn gemaakt.

Installation

Een installation is plaatsspecifiek, vaak 3D en
kan een optische illusie hebben. Hierbij wordt de
plaats waar de piece op wordt gezet grappig en
goed benut.

Intervention

Interventions zijn bedoeld om openbare ruimtes
te verstoren en hebben een meer decoratieve
stijl. Een voorbeeld hiervan is iemand die een
verondrustende houding aanneemt middenin een
openbare ruimte.

Legal walls

Soms geven eigenaren
van gebouwen toestemming
om hun muren te bewerken.
Hierdoor is het mogelijk voor
artiesten om rustiger de tijd te
nemen. Dit resulteert vaak in
mooie, moraliserende of
bijvoorbeeld meer
grappige pieces.

David de Limon
David de Limon is begonnen als streetart artiest in 1998 en is
opgegroeid in de wijk El Carmen in Valencia. Deze wijk behoort
tot het oude centrum van Valencia en zoals David zelf aangeeft,
was er tijdens zijn jeugd veel vrijheid in deze wijk. Dit is dan ook
de plek waar hij begonnen is met zijn straat kunstwerken en waar
hij nu weer terug is met de meest toffe schilderingen.
David is begonnen met ontwerplessen in Barreira. Voor een jaar lang
volgde hij deze lessen, wat zijn nieuwsgierigheid alleen maar groter
maken. Hoewel hij al verschillende kunstwerken op zijn naam had
staan in de straten van El Carmen, wilde hij zijn talent verbeteren
en nam fotografielessen in het Viveros centrum.
Het persoonlijke werk van David de Limon herken je aan het
graffiti poppetje wat hij in zijn werken gebruikt. Het graffiti poppetje
draagt een masker en is geheel zwart. Behalve het hart, die heeft
vaak een opvallende kleur. Het graffiti poppetje is onmisbaar en zie
je op elke hoek van de straat in El Carmen, maar ook in Ruzafa zie je
het regelmatig voorbij komen.
David de Limon heeft ook veel samenwerkingen met andere
bekende straatartiesten gedaan, zoals Julieta XLF en Are You
Dead. Kijk maar eens op Plaça del Tossal in El Carmen waar je een
cool kunstwerk ziet van meerdere artiesten samen!

David de Limon
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Is street art toegestaan?

Het antwoord is nee. Street art is bijna nergens op
de wereld toegestaan. Vanwege het rebelse karakter
en vandalisme is het illegaal elke vorm van street
art te maken. Op sommige plekken in steden
wordt er een bepaald gebied afgezet waar er legaal
gespoten mag worden, zijn er privé terreinen waar
legaal mag worden gespoten of een street artist
wordt ergens voor ingehuurd. Straatkunstenaars
doen zowel aan legale en illegale praktijken mee,
maar vaak vinden zij het illegale karakter leuker
en vinden ze dat dit de echte vorm van street art is.
Om in openbare ruimtes street art te plaatsen, moet
men altijd op de hoede zijn voor politie en hier
komt heel wat adrenaline bij kijken! Dit maakt het
voor veel kunstenaars alleen maar spannender en
leuker, want zonder openbare ruimtes geen street
art. De een wil graag dat zijn/haar werk zo vaak
mogelijk wordt gezien binnen bekende openbare
ruimtes, maar de ander zoekt eerder een verlaten
muur op, om zo meer rust en tijd te hebben voor
zijn/haar werk.

Wist je dat?
de grootste spuitverfmuur is bijna 6.000
vierkante meter groot en is gemaakt met 2.000
verfbussen en 1.400 liter verf.
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