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Nijmeegse street art
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1 Deze muurschildering is misschien wel aan te merken als een
hoogtepunt van de Nijmeegse
street art. Het is een gezamenlijk
project van 103, De Imker en Earworm. Deze laatste prijkte vier jaar
geleden prominent op de voorkant
van de Stadskrant. (Hertoghof)
2 Stencil graffiti heet deze wijze
van street art waarbij met sjablonen afbeeldingen of teksten worden aangebracht. In Nijmegen zijn
dat vooral maatschappelijke onderwerpen. Mei 2005 besteedde
de Stadskrant hier al aandacht aan.
(Hertoghof)

Wie de Nijmeegse Wally ook wil volgen, kan naar zijn Nijmeegse Facebookpagina waariswallynijmegen.
(op 25 plaatsen, zoek ze allemaal)
7 Bijna niemand die het centrum
bezoekt, kan ze zijn ontgaan: de
kleurrijke tulpen die op tal van plekken de stad opfleuren. Soms een
hele reeks, soms in kleine groepjes.
Van dezelfde hand als de makers
van Wally. (Burchtstraat)

8 Een veel voorkomende vorm
van street art is in de vorm van
stickers. Lantaarnpalen, regenpijpen en achterzijden van verkeersborden zijn er de typische plaatsen
3 Onderhand antiquarisch is voor. Soms zijn ze met de hand gede fraaie met kleine tegeltjes ge- tekend, maar meestal in opdracht
maakte mozaïek van de Fransman gedrukt op weerbestendig materiInvader, vermoedelijk aangebracht aal. De meest markante dook sepdoor een adept van hem. Deze op tember vorig jaar op met de tekst
het computerspel Space Invaders ‘Nijmegen sticker vrij’, afkomstig
geïnspireerde mozaïeken ‘verover- van BiOP. (diverse plaatsen)
den’ sinds 1998 vanuit Parijs tal van
steden over de hele wereld. (naast 9 Street art verschijnt doorgaans
theater Carolus, Plein 1944)
ongevraagd en wie dat niet op prijs
stelt, is niet bijster snugger om dat
4 Het heeft er jaren gezeten, het tegen te gaan met een keurig onzat niemand in de weg, en dit voor- gerept vlak. Deze wand illustreert
jaar was het ineens weg: een stijlvol de olijke reactie op het verven van
mozaïek van vijf bij vijf kleine te- een maagdelijk witte muur. Wie hier
geltjes met kit aangebracht. Street geen lachkriebels van krijgt, moet
art is vergankelijk, gelukkig hebben aan de antidepressiva. (doorgang
we de foto nog. (Tweede Walstraat) tussen Broerstraat en Gruitberg)
5 Grappig waren een tijd lang de
op de muur geplakte Duplosteentjes
in verschillende samenstellingen.
Helaas nog slechts op een enkele
plek te zien. (Houthof)
6 Geïnspireerd door de leuke
prentenboeken van Martin Handford, waar op drukke tekeningen
naar een figuurtje genaamd Wally
gezocht moet worden, duikt diens
creatie sinds december vorig jaar
vrolijk wandelend op in Nijmegen.
Wally wordt vaak achtervolgd door
een sinister silhouet, De Stadsjutter.
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10 De geel geschilderde bollen
van de meerpaaltjes inspireerden
tot een hele reeks verschillende smileys. Blijkbaar kon de gemeente dat
niet zelf bedenken om op deze simpele manier de kade op te fleuren.
Inmiddels zijn er veel afgesleten
door de trossen van aanmerende
schepen. Nu het voorbeeld is gegeven, kan de gemeente dit toch
zelf met degelijke verf uitvoeren?
Zo veel hoeft dat niet te kosten.
(Waalkade)

