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STREET ART

Kedden még oldószerekkel, rongyokkal és nagy nyomású slagokkal 

va dásztak, és a város testén ejtett otromba, élénk sebként gondoltak 

a munkáikra, szerdán aztán plexilapot rakattak a színes, kapart, díszes 

falrészek elé, hogy a kósza toyok pimaszságától megvédjék őket (csü-

törtökön meg csillogó aukcióstermekben adjanak túl rajtuk). Az utcai 

művészet megítélése olyan mértékben (és oly gyorsan) változott meg, 

hogy a korábban vizuális környezetszennyezésként kezelt, vandaliz-

musként hivatkozott, telematricázott vagy széttagelt falak, markáns 

stencilek és hatalmas murálok mára számos településen a városmarke-

ting központi elemévé, turistacsalogató katalógusok emblémáivá vál-

tak. Igaz, páran még mindig fújnak a graffi  tisekre, egy viszont biztos: 

utcai jelhagyásaikat nem lehet nem észrevenni. A különböző street art 

projektek keretében közösségi összefogással gondolnak újra elszürkült 

negyedeket, vitalizálnak elaggott városképi elemeket, vagy urbaniszti-

kai/politikai/gazdasági/szociális visszásságokra mutatnak rá. Azt be-

szélik, a falaknak itt-ott fülük is van, és az kétségtelen, hogy sosem hall-

gatnak. Tartsanak velünk, és látogassuk meg együtt a Föld legnagyobb 

szabadtéri tárlatának néhány igazán izgalmas helyszínét. Kapucnikat 

föl! #streetart.

meg-megrebben, majd egyre nagyobbra nő, végül beteríti az egész 

ködbe vesző házat. Mély slukkokat szívok magamba, érzem, ahogy 

a füst megtelíti a tüdőmet, aztán hagyom, hogy eggyé váljon a köddel, 

hogy eltakarja az árnyakat, hogy befedje az egész láthatárt. Az eső 

halkan szitálni kezd, a földön heverő leveleken egyre nagyobb vízcsep-

pek állnak össze, mint apró katonák, akik közös erővel készülnek le-

győzni egy távoli ellenséget. Indulok. Nem akarok többé visszanézni, 

nem akarok ugyanabban a földben gyökeret verni, amelyből ezek a tő-

kék kinőttek. A sor végén friss ásónyomokat találok, a föld puhább, 

mohóbban issza magába a lehulló esőcseppeket, a kerítés mellől nyá-

vogást hallok, egy hamuszürke kismacska ül a kertkapu előtt, rám 

néz, hosszan fi gyel, sajnálom, mondom, és lenyomom a kapu kilincsét. 

Tényleg sajnálom. 
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