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A Fővárosi Önkormányzat fenntartásával működő Deák 17 Gyermek és Ifjúsági 
Művészeti Galéria állandó és időszaki kiállítások, képző- és iparművészeti 
tárlatok, szakmai beszélgetések és különböző művészetpedagógiai foglalko-
zások szervezésével járul hozzá a 3 és 23 év közötti fiatalok művészeti 
neveléséhez.

Deák 17 Youth Art Gallery, which is also a public space and an art education 
center, aims at filling the gap in art education, patronage, and talent education 
for the young generation aged between 3 and 23 on national and international 
levels. In this context, the Gallery shows permanent and temporary exhibitions, 
and provides space for professional dialogue in the form of workshops and 
other educational activities.
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2021.09.09. – 12.17.  

Kiállító művészek / Exhibiting artists:

0036Mark / 1000% / DTM / Fat Heat / Iamsuzie  
Kolodko Mihály / Miss KK / Nikon One / Rapa 73
Szárnyas Doboz / Void

Kurátor / Curator: 
Zsigó Bianka
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KÖSZÖNTŐ
A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria fókuszában a 3-23 éves korosztály áll. Az intéz-
mény küldetése az, hogy olyan művészeti projekteknek, jelenségeknek, kiállításoknak, progra-
moknak, pályázatoknak biztosítson helyet, amelyek a fiatalokat, diákokat, gyerekeket szólítják 
meg. E korosztály integrálása a múzeum- és galérialátogató közönség körébe nem könnyű feladat, 
különösen a kamaszok számára szűk az a képzőművészeti terület, amely valóban érdeklődést vált ki. 

Az utca azonban mindenkié, és az utca vizualitásával a gyerekek és kamaszok is találkoznak, 
mi több mint az egyik legfiatalabb művészeti műfaj, a Street art igen közel áll hozzájuk. Közért-
hetőségével a Street art a popkultúra részévé vált, így a fiatalok minden más kortárs képzőmű-
vészeti irányzatnál jobban kedvelik és értik. Mindezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a Budapest 
Street Archæolgy kiállítás megnyitóeseményéhez kapcsolódó social media aktivitás minden koráb-
binál nagyobb érdeklődést mutatott. A téma népszerűsége mellett természetesen fontos szakmai 
szempont volt a tematika kitűzésénél, hogy a műfaj nemcsak integrálódott mára a kortárs kép-
zőművészeti irányzatok közé, hanem a művészettörténet kutatásra méltó részévé vált.

A Budapest Street Archæolgy nemcsak egy kiállítás, hanem egy olyan művészeti és edukációs 
projekt, amely múzeumpedagógiai foglalkozásokat, táborokat, városi sétákat, beltéri és sza-
badtéri workshopokat is magában foglal. Természetesen épít a „tiltott gyümölcs” édességére, 
ezért koncepciójának fontos része, hogy lehetőséget adjon a fiatalok, gyerekek számára, hogy 
megismerjék és kipróbálhassák a Street art élő technikáit a stenciltől a pasteup-on át akár egy 
kültéri falfelületet legális fújásáig. A projekt koncepciójában azonban mindvégig fontos szerepet 
töltött be az, hogy a Street artnak a vállalható, a gyerekek számára közvetítésre méltó oldalát 
prezentálja. Ehhez a szemlélethez mind a kurátor, mind a kísérőprogramok és maguk a művészek 
is alkalmazkodtak. 

A mintegy 30 évvel ezelőtt Magyarországon is megjelent irányzatnak azonban komoly múlt-
ja és története van. Ezt a történetet dolgozza fel a kiállításhoz kapcsolódó katalógus, amelyben 
már a kevésbé edukálható „piszkos valóság” is benne van Zsigó Bianka kurátor és művészettör-
ténész interpretálásban. Tanulmánya bemutatja a Street art előzményeit, a graffiti és a festék-
szóróhasználat történetét, a szubkultúra egykori fórumait, az internet megjelenésének szerepét 
a műfaj elterjedésében. Felsorakoztatja a legfontosabb kiadványokat, romkocsmákat és kulti-
kus helyszíneket, rendezvényeket, filmeket, valamint azokat a kiállításokat, megjelenéseket és 
teoretikus írásokat, amelyek mérföldkövei voltak az irányzat alakulásának és feldolgozásának.

Az utcai művészet bemutatása egy white cube jellegű galériatérben, természetesen kocká-
zatos és sok ponton akár meg is kérdőjelezhető, az azonban kétségtelen, hogy ez a gesztus a tár-
sadalom és a szakma pozitív értékelését és érdeklődést jelzi. Reméljük, hogy a Budapest Street 
Archæology kiállítás és az olvasó kezében tartott jelen katalógus hozzájárul ahhoz a kanonizációs 
folyamathoz, amelyben folytatódik az irányzat szakmai értelmezése és értékelése is: a műfajhoz 
kapcsoló fogalmak tisztázása, az értékes és az értéktelen meghatározása, az öncélú rongálás és 
a művészeti minőség megkülönböztetése.  

Garami Gréta
galériavezető-helyettes, Deák17 Galéria
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WELCOMING MESSAGE
The Deák17 Youth Art Gallery focuses on the 3- to 23-year-old age group. The mission of the 
institution is to provide a space for the kind of art projects, events, exhibitions, programmes and 
competitions that address youth, students and children. The integration of this age group into the 
circle of museum- and gallery-goers is no easy task, especially for adolescents whose interest is 
genuinely captured by a narrow area of the field of fine arts.  

However, the street belongs to everybody, and children and adolescents are exposed to the 
visuality of the street and have a clear affinity for Street Art. Through their general understanding 
of this, one of the youngest forms of art, Street Art has become a part of pop culture, and youth 
like and understand it better than any other kind of contemporary fine art. We can offer no bet-
ter confirmation of this than to mention that the level of social media activity connected to the 
opening of the Budapest Street Archæolgy exhibition was unmatched. In addition to the popularity 
of the topic, an important professional consideration in its selection was naturally the fact that 
Street Art has not only been integrated among contemporary fine art movements, but has be-
come a consequential area of art history research.

Budapest Street Archæolgy is not only an exhibition but a kind of art and education project 
that involves museum education activities, camps, city walks, and indoor and outdoor workshops. 
Naturally, it draws on the sweetness of “forbidden fruit”, and for this reason an important part of 
the project concept was giving the youth and children the chance to get to know and try out the 
techniques of Street Art, from stencil to paste-ups to legal spray-painting on an outdoor wall. 
Presenting the viable side of Street Art, the one worth directing at children, played an important 
role throughout the project concept. This approach was applied by the curator, in the accessory 
programmes, and by the artists themselves.

The movement, which appeared in Hungary some 30 years earlier, has a considerable past 
and history. This history is digested in the catalog connected to the exhibition, which also presents 
the less educable “dirty reality” of the topic in the interpretation of the curator and art historian 
Bianka Zsigó. Her study shows the precursors of Street Art, the history of graffiti and the use of 
spray paint, the earlier manifestations of the subculture, and the role played by the appearance 
of the internet in the proliferation of the art form. She catalogs the most important publications, 
ruin pubs and cherished venues, events and films, as well as the exhibitions, publications and 
theoretical papers that became milestones in the development and processing of the movement. 

The presentation of the street art in a white cube gallery space is naturally a risk and could 
be challenged on a number of points, but this gesture also unequivocally indicates the positive 
assessment and interest of both society and the art profession. We hope that the Budapest Street 
Archæolgy exhibition and the catalog the reader now holds in their hands contributes to the can-
onization process in which the professional interpretation and evaluation of the movement also 
continues: the clarification of the expressions related to the art form, the determination of what 
is valuable and what is not, the differentiation between selfish vandalism and artistic quality. 

Gréta Garami
Deputy-director, Deák17 Gallery
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Murál a kiállításon Voidtól
Mural at the exhibiton by Void
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A ’szövetség’ ládája 
The postbox of the ’covenant’
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20 éve Budapest belvárosának közterein egy izgalmas társasjáték kezdődött el: a vá-
ros bekapcsolódott egy globális művészeti összeesküvésbe, amely által az utca vét-
len embere, még ha nem is tervezte, egy kortárs művészeti kiállításon sétált keresz-
tül. Nem volt belépő, se teremőr, se jól megvilágított tiszta fehér falak, se képaláírás 

− az alkotások amúgy sem eladásra készültek −, közös koncepció sem létezett, talán 
csak annyi, hogy gyere, csináld te is! 

Akkor huszonéves, kreatív fiatalok, esetleg művészeti iskolák diákjai dekorálták ön-
kényesen a város minden szegletét, amit csak értek. Postaládák és közlekedési táblák 
kerültek kollázs- és akrilrétegek alá. Megjelentek a graffitisek tagjei (szignói) mellett 
további újabb és újabb megoldások, mint a matrica, a falragasz vagy a festékszóróval 
és sablonnal készült stencilek. Az internet, az új tervezőgrafikai programok és a házi 
nyomtató használatával, illetve a fénymásoló szalonok nyújtotta szolgáltatások ré-
vén, lehetővé vált a művek egyszerű sokszorosítása is. 

Kódolt kommunikáció volt ez a művészek és városlakók között, és ahogy a Mail artot 
a posta, úgy a Street artot az utca hitelesítette.

BUDAPEST STREET 
ARCHÆOLOGY

GRAFFITI 
STREET ART 
URBAN ART
A GRAFFITI lényege a betűtervezés, a minél bonyolultabb és kifinomultabb betűkom-
pozíciók fújása. Az alkotó célja a saját aláírás és egyéni stílus kifejlesztése, a spray 
minél virtuózabb kezelésének elsajátítása, ezáltal az elismerés megszerzése a többi 
firkásztól. A graffiti meglepetésszerűen jelenik meg a város legextrémebb falfelüle-
tein, sok esetben engedély nélkül. Általában csak a beavatott szemek értékelik, a tár-
sadalom viszont hamar elkönyvelte egyszerű vandalizmusként. 2010 óta törvény 
mondja ki, hogy a graffitizés rongálásnak minősül, és az elkövető szabadságvesz-
téssel is sújtható.
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A STREET ART inkább figurális kompozíciókban gondolkozik, igyekszik az alkotást 
környezetével kontextusba helyezni. A képet mint egyetemes nyelvet használja, úgy, 
hogy bárki megértse az üzenetét. Célja kapcsolatot teremteni a járókelőkkel, felhív-
ni a figyelmet akár egyszerűbb témákra, akár komolyabb aktuálpolitikai, gazdasági, 
vagy társadalmi kérdésekre. Váratlan felbukkanásával az utcán sikerül elgondolkod-
tatnia, esetleg megnevettetnie, netán megbotránkoztatnia a nézőt. 

Olyan művészek kerültek ki a Street art területéről, mint pl. Keith Haring, Jean-Michel 
Basquiat vagy Blek le Rat, akik bár szintén kérés és engedély nélkül mutatták be 
munkáikat a köztéren, eredeti céljuk a vizuális kommunikáció volt a széles közön-
séggel, és a kereskedelmi galériákat megkerülve a műgyűjtők közvetlen elérése. Bár 
azonos volt a graffiti és a Street art megjelenési tere – és gyakran az eredeti moti-
váció, azaz az önreklámozás is –, az 1980-as évektől a Street art képzőművészek 
tudatosan különböztették meg magukat a graffiti hip-hop szubkultúrából sarjadó vi-
zuális „sportágától”, illetve a társadalom és a szakmai közönség körében is nagyobb 
elfogadottságot tudtak kivívni maguknak. 

Mára jóval nagyobb lett az átjárás a kategóriák között. Az ezredforduló után elter-
jedt új alkotói megoldásokat a hagyományos graffitisek is kipróbálták, és miután az 
utcaművészet a kulturális érdeklődés fókuszába került, egyre több lehetőség adó-
dott engedélyezett felületeken bizonyítani. Számos aprólékosan kidolgozott, vegyes 
technikával készült murál és tűzfal jött létre a városban − sokszor már megrendelői 
kérésre. A korábbi éles határok mind jobban elmosódtak, és 2010 után az URBAN ART 
kifejezés lett az a bevett frázis, amely egységesen összefoglalja a városi életmód és 
környezet ihlette köztéri vizuális produktumokat. 

Angel26 Black Book, Void Sticker Album
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Mára az utcaművészet különböző válfajai integrálódtak a képzőművészeti irányza-
tok közé, és a kulturális intézményesülés is megkezdődött. 2019 végén nyílt meg 
Miamiban a Museum of Graffiti. A magánalapítású intézmény a mozgalom részt-
vevőinek munkásságát kutatja, kiállításokon mutatja be és múzeumpedagógiai 
foglalkozásokon oktatja. Hasonló intézmény a müncheni Museum of Urban and 
Contemporary Art, amely 2016 óta működik. Kisebb léptékű, de azonos hitvallású 
a Brain Damage Gallery Lublinban. Velük közösen szervezte meg 2017-ben a Deák17 
Galéria a Polish Urban Art című kiállítását is.

A Budapest Street Archæology kiállítás elsőként tesz kísérletet arra, hogy a magyar 
(elsősorban fővárosi) Street art elmúlt húsz évét történetileg feldolgozza és bemu-
tassa. Az összefoglaló tárlaton bemutatásra kerülnek archív dokumentumok: fotók, 
kiadványok, újságok, relikviák és különlegességként az alkotók között kézről kézre 
járó black bookok.

Az utcaművészet történetét 11 olyan reprezentatív alkotó vagy csoport bemutatásá-
val illusztráljuk, akiknek munkássága lefedi időben az elmúlt húsz évet, megmutat-
kozik általuk a szcéna műfaji sokszínűsége, valamint hatással voltak és vannak ma is 
további Street artosokra. A Deák17 Galéria elhatárolódik attól, hogy bárkit illegális 
cselekedetre buzdítson. A kiállítás célja a Street art mint kortárs vizuális művészeti 
jelenség kutatása, megismertetése és bemutatása mind a felnőtt, mind a fiatal kö-
zönség számára.

Nikon One
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Twenty years ago, an exciting game started in the public spaces of Budapest’s down-
town area: the city engaged in a global artistic conspiracy in which people on the 
street, going about their own business, might find themselves spontaneously walking 
through an exhibition of contemporary art. There was no price of admission, no mu-
seum guard, no well-lit white walls and no picture descriptions - the works weren’t 
created to sell anyway -, nor was there any shared concept, other than perhaps an 
invitation: Come on! You try, too!

At the time, 20-something, creative young people, perhaps some art school students, 
voluntarily decorated every corner of the city they could reach. Postboxes and traf-
fic signs were covered with layers of collage and acrylic. There appeared graffiti tags, 
then ever more novel solutions, such as stickers, wall decals or spray-painted temp-
lates created with stencils. Using the internet, new graphic design programmes and 
home printers, as well as the services of local copy shops, these works could easily be 
reproduced, too.

This was coded communication between the artists and the city-dwellers, and just as 
Mail Art was certified by the post office, Street Art was certified by the street.

The essence of GRAFFITI is the creation of the most complex and sophisticated com-
position of letters possible. The goal of the artist is to further develop their own signa-
ture and individual style, to master an ever more virtuosic use of the spray paint and 
thereby gain the acknowledgment of the other taggers. Graffiti appears on even the 
most difficult to reach surfaces in the city surprisingly, in many cases without permis-
sion. Usually, it is appreciated only by the initiated, while society quickly writes it off as 
plain old vandalism. Since 2010, legislation defines graffiti as a form of vandalism, and 
perpetrators may be penalized with prison time.

STREET ART thinks more in figural compositions, striving to place the work in the 
context around it. It uses images as a universal language so anybody can understand 

BUDAPEST STREET 
ARCHÆOLOGY

GRAFFITI
STREET ART
URBAN ART
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the message. Its goal is to establish a connection with passers-by and to draw their 
attention to mundane topics as well as more serious, timely political, economic or so-
cial issues. The art’s unexpected appearance on the street may prompt the viewer to 
consider something, laugh or even provoke them.

The Street Art scene has produced such artists as Keith Haring, Jean-Michel Basquiat 
or Blek le Rat, artists who, though exhibiting their work in public spaces without asking 
and without permission, aim to visually communicate with a broad public and reach 
art collectors directly, circumventing commercial galleries. Although graffiti and Street 
Art share the same space - and often the same motivation, self-advertisement -, from 
the 1980s, Street Art artists have made a conscious effort to differentiate themselves 
from the visual “sport” of graffiti arising from the subculture of hip-hop and have been 
able to win greater acceptance among society and the professional community. 

However, crossover between the categories has increased markedly. After the turn 
of the millennium, conventional graffiti artists tried out popular new creative tech-
niques and, as Street Art became a focus of artistic interest, the opportunity to do 
sanctioned work on designated surfaces increased. A number of meticulously crafted 
murals and firewalls were created in the city using various techniques - in many cas-
es made to order. Boundaries that were earlier sharply defined became increasingly 
blurred, and, after 2010, the expression URBAN ART became the accepted phrase to 
uniformly summarise the visual products in public spaces inspired by the urban life-
style and environment. 

Today, the various types of Street Art have been integrated among the fine arts, and their 
cultural institutionalization has begun. Late in 2019, the Museum of Graffiti opened in 
Miami. The privately established institution researches the work of the movement’s 
participants, shows it at exhibitions and offers museum education activities. A similar 
institution is Munich’s Museum of Urban and Contemporary Art which opened in 2016. 
Of a smaller scale, but just as committed, is the Brain Damage Gallery, in Lublin, with 
whom the Deák17 Gallery organized the Polish Urban Art exhibition in 2017.

The Budapest Street Archæology exhibition first attempts to process and present the 
20-year history of Hungarian Street Art with a focus on the capital. The retrospective 
presents archival documents, including photos, publications, newspapers, relics and, 
of exceptional note, black books that were passed on from one artist to the next. 
 
We illustrate the history of Street Art with eleven representative artists or groups 
whose work is part of the past 20 years, while demonstrating the diversity of the 
scene’s genres and the impact they had and continue to have on Street Art today. The 
Deák17 Gallery does not wish to encourage any illegal activity. The goal of the exhi-
bition is to explore, introduce and present Street Art as a contemporary visual artistic 
phenomenon to both adults and young people.
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Murál a kiállításon 1000%-tól
Mural at the exhibiton by 1000%
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1000% 

DTM
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A Budapest Street Archæology nem más, 
mint egy válogatás régi résztvevőkkel és koremlékekkel.
Budapest Street Archæology is nothing other than a selection 
with memories of an era and the people who participated in it.

MŰVÉSZEK / ARTISTS

A budapesti Street art szcéna első főszereplője az 1000% csoport volt, amely las-
san 20 éves fennállását ünnepelheti. Utcai dekorküldetésük 2002-ben kezdődött, 
egykori MOME-s diákokként. A ma már elismert grafikus gárda számtalan honi és 
külföldi projekten van túl. Muralista munkásságuk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy 
a magyar művészeti intézetekben leomoljanak a falakat és műalkotásokat elvá-
lasztó (fizikai) határok. 
 
The first player on Budapest’s Street Art scene was the 1000% group which will soon 
be able to celebrate its 20th anniversary. The group started its mission to decorate 
the streets in 2002, as one-time students of the Moholy-Nagy University of Art and 
Design (MOME). Today, the now well-known team of graphic artists have completed 
countless projects in Hungary and abroad. Their muralist work has contributed in 
large part to the disintegration of the (physical) divisions between walls and works 
of art in Hungarian art institutions. 

1000%

Az ő alkotásaikra reflektált a DTM – azaz Dekor Team, vagy másképpen a Durva 
Trabantos Matrica néven ismertté vált csapat –, mind a Damjanich utcai Dekoriskola 
egykori tanoncai. 2002 és 2006 között Mail art ihletésű, egyedi tervezésű, feke-
te-fehér matricákkal és csomagolóanyagokkal beborított elektromos szekrények-
kel színesítették a köztereket. 
 
Their work is reflected in that of DTM - Decor Team, a.k.a Rude Trabant Decal - whose 
members were all once apprenticed at the School of Decorative Arts in Damjanich 
Street. Between 2002 and 2006, they livened up public spaces by covering electrical 
cabinets in the city with custom-make, black-and-white decals and packaging ma-
terials inspired by Mail Art.

DTM



18 19

Szárnyas Doboz és Rapa 73 alkotásai a kiállításon
Artworks by Szárnyas Doboz (Box with Wings) and Rapa 73 at the exhibition



18 19



20 21

Rapa 73
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Rapa 73 az egyik legelső magyar graffitis csapat, a PNC (Pride not Crime) és a meg-
határozó Kriminal Beats zenei kollektíva alapítótagja, valamint a Színes Város cso-
port első művészeti vezetője volt. Ma már saját stúdióját vezeti, ahonnan a bel-
város falaira eddig ritkán látott kerámiabetűk és csempekompozíciók kerülnek ki. 
 
Rapa 73 is a founding member of one of the first Hungarian graffiti crews, PNC (Pride 
not Crime) and of the pioneering musical collective Kriminal Beats, as well as the first 
artistic director of the Colorful City Group. Today, Rapa 73 runs his own studio which 
produces till now rarely seen ceramic letters and tile compositions on the walls of 
downtown Budapest.

Rapa 73

Nikon One oldschool firkász, elsők között került galériás közegbe, régóta a film-
ipartól kap megbízásokat. A kannát jó ideje lecserélte digitális rajztáblára, sikeres 
illusztrátorként dolgozik.
 
Nikon One is also an old school writer, one of the first to become part of the gallery 
community and a long-time contractor for the film industry.  Nikon One has since 
traded the paint can for a digital sketch pad and works as a successful illustrator.

A képzőművész Szárnyas Doboz az egyik legrégebbi aktív matricás Budapesten. 
Az ezredforduló óta ontja magából kézzel rajzolt doboz-verzióit, amelyek mindig 
felismerhetőek magvas megjegyzéseiről és elgondolkodtató kérdéseiről. 
 
The artist Szárnyas Doboz, or “Box With Wings” in English, is one of the longest ac-
tive decal artists in Budapest. Since 2000, Szárnyas Doboz has prolifically turned 
out hand-drawn versions of boxes easily identifiable by their pithy comments and 
thought-provoking questions.

Nikon One

Szárnyas Doboz 
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Void is végzett képzőművész, a graffitis kezdetek óta (közel két évtizede) folyama-
tosan megújul a repertoárja. Érzelmes, karikaturisztikus vagy konkrét személyeket 
idéző portréit gyakran látjuk viszont matricákon és stencileken. Köztéri munkáin 
gyakran a Pareidolia jelenség köszön vissza: azaz arcot lát és alkot sok élettelen 
dolognak. 

Void is also an accomplished artist whose repertoire has continuously undergone re-
newal since starting out as a graffitist (almost two decades ago). Void’s portraits of 
emotional, caricature-like or specific persons can often be seen in decals or stencils, 
and the work frequently exhibits the phenomenon of pareidolia: faces appear and 
are created for lifeless things.

Void

20 éve fest Fat Heat is, aki hamar a legál graffitizésben rejlő lehetőségekre kon-
centrált. A biomechanikus betűk után organikus figurális kompozíciókat alkot, 
most már vászonra is. Itthon elsők között kezdte alkalmazni alkotásain az AR 
technológiát (augmented reality, vagyis kiterjesztett valóság). Munkái elismeré-
sét mi sem bizonyítja jobban, minthogy külföldi zenei vagy művészeti fesztivá-
lok állandó meghívott művésze, és 2019-ben a megnyerte a Berlini Fényfesztivál 
közönségdíját.
 
Fat Heat has been painting for 20 years, too, and quickly concentrated on the po-
tential possibilities offered by legal graffiti. Fat Heat started making biomechanical 
letters, then organic figural compositions, now on canvas, too. Among the first to 
apply AR (augmented reality) in his works in Hungary, there is no better evidence of 
their renown than the constant invitations to foreign music and arts festivals or the 
honour of winning the audience prize at the 2019 Berlin Festival of Lights. 

Fat Heat
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Miss KK közel életnagyságú falragaszait a divatvilág csillogása ihleti. De a fotó-
montázs babákon olvasható csattanós feliratok ébresztőt fújnak a túlzásba vitt 
külsőségek ellen és a külcsín-belbecs fontos egyensúlyára hívják fel a figyelmet. 
Az egykori varrótanonc ma már egy menő magyar ruhamárka tervezőgrafikusaként 
diktálja a divatot. 

Miss KK’s nearly life-sized wall stickers are inspired by the glitter of the fashion world. 
But the snappy captions that can be read on the models sound the alarm against 
exaggerated appearances and call attention to the importance of finding a middle 
ground between superficiality and depth. The one-time seamstress apprentice now 
dictates fashion as a graphic designer for a cool Hungarian clothing brand.

Miss KK

Kolodko Mihály a Street art mentalitásával helyezi ki apró bronz alkotásait a közte-
reken – ám munkái azonnal illeszkednek környezetükbe és (a gerilla akción túlmu-
tatva) válnak a város részévé mint teljesértékű képzőművészeti alkotások. 
 
In the spirit of Street Art, Mihály Kolodko installs his small bronze creations in public 
spaces - although his works immediately fit in with their surroundings and (extend-
ing beyond any guerilla tactic)  become part of the city just like any other convention-
al works of art.

Kolodko Mihály 

A grafikus Iamsuzie 2015 óta fest elsősorban legálfalakon, a betűk helyett inkább 
érzelmes, kifejező figuráira összpontosít. Barátságos karakterei a régi rajzfilme-
ket és képregényeket idézik, honi és külföldi Urban art fesztiválok gyakran felkért 
művésze. 

The graphic artist lamsuzie has been painting since 2015, mainly on designated graf-
fiti walls, focusing rather on emotional, expressive figures than letters. Iamsuzie’s 
friendly characters recall old cartoons and comic books, winning frequent invitations 
to Urban Art festivals in Hungary and abroad.

Iamsuzie
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 lamsuzie 

Kolodko Mihály
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Bár annak tűnhet, mégsem újonc a 2018 óta aktív falragaszművész, 0036Mark. 
Munkáihoz a popkultúrából válogat, leggyakrabban közkedvelt rajzfilmek hőse-
it hozza el a főváros utcáira és illeszti őket a környezetükre reflektálva vicces 
kontextusba. 

The wall decal artist 0036Mark has been active since 2018, but is no novice.  
0036Mark’s work involves selecting from popular culture the heroes of the best 
liked animated films, then bringing them to the streets of the capital and placing 
them in humorous contexts reflecting on their surroundings.

0036Mark

28
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Jó látni, hogy városunk folyamatosan szépül – de ezzel párhuzamosan tűnnek el 
a meg nem rendelt kreációk. A régi fiatalok felnőttek, maradtak kreatív pályán, és 
ma már inkább csak felkérésre, legálisan alkotnak a köztéren. Lassan, de biztosan 
itthon is bekerült a galériák tereibe az Urban art, művészeti fesztiválok gyakori 
kísérő programja lett, a festett tűzfalak pedig mára már meghatározó városképi és 
turisztikai tényezővé váltak. Hiába tünékeny ez a művészet, be kell látnunk, hogy 
mostanra valóban a hétköznapjaink részévé vált.

It’s apparent our city is continuously growing more beautiful - but at the same time, 
unsanctioned creations are disappearing. The youth of yore have grown up, while 
remaining on a creative path, and now design their work in public spaces legally, only 
upon request. Urban Art has moved into gallery spaces in Hungary, too, though it 
took some time. It has become a frequent program element at art festivals, and fire-
wall murals have become a defining component of the urban landscape as well as 
tourist draws. No matter how fleeting this art, it must be accepted that it has now 
genuinely become a part of our everyday lives.

Pillanatkép Szabó Simon színész, rendező kiállításmegnyitó beszédéről. 
Moment from the opening speech by Simon Szabó actor, director.







32 3332

ELŐZMÉNYEK
A legtöbb magyar Street art alkotó, ha nem is fújt a klasszikus értelemben vett 
graffitit, akkor is meghatározó inspirációs forrásként jelöli meg ezt a szubkultúrát.

A graffiti az 1970-es években indult el Amerikából világhódító útjára, szórvá-
nyosan Magyarországon az 1980-as évek közepén tűnt fel először. Elterjedésének 
igazi lendületet a Magyar Televízió adott, amikor 1991. április 9-én leadta, cenzú-
rázva ugyan, a Style Wars (magyarul Graffiti Háború) című dokumentumfilmet.

 Megalakultak az első graffiti csapatok: PNC, SDO, THC, HA, THK és a kilenc-
venes évek során Budapest köztereit, aluljáróit, metróit lassan ellepték a tagek és 
a graffitik. Jelek, írások, nevek, amelyeket kizárólag a beavatottak értenek meg – 
a kívülállók csak az önkényes környezetalakítást látták benne és mivel nem értet-
ték, vandalizmusnak tartották.

Az eszköz a szubkultúra jelképévé váló festékszóró spray (kanna) volt, amely 
eleinte az autófényező műhelyekből került ki (Belton, Auto-K, Maestro, Neolux, 
Olvikor). Az igényt felismerve a német Belton (ma már Molotow) és a spanyol 
Montana Colors festékgyár a kilencvenes évek közepén piacra dobta a kifejezetten 
graffitizéshez készült akrilfestékeit és később számos kiegészítő termékét. 

Budapesten 1993-ban nyílt ilyen művészellátó, Third Rail néven a Futó utcában. 
Ezt követően mindig volt legalább egy graffitis üzlet a városban, amit rendszerint 
bennfentes vezetett, egyidejűleg tehát kulturális találkozópontként is üzemelt. 
Ilyen volt a Yard (Telepy utca), a Stílus (Wesselényi utca, majd Apor Vilmos tér), 
a Burner Shop (Ipoly, majd Wesselényi utca, végül Szent István park) a Graffshop 
(Árpád út) a Shopp! (Wesselényi utca, aztán Madách Imre út). 

Ma már több üzlet is várja a firkászokat: a Molotow a Rumbach Sebestyén, az 
All Caps a Cukor, a Fatcap a Hegedűs Gyula utcában, a Bázis Store pedig a Nagydiófa 
utcában.

RTV műsorújság/ TV guide, 1991. 15. hét, 8. o. 23:00 (Forrás: archivum.mtva.hu)
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BACKGROUND
Even if they have never sprayed graffiti, most Hungarian Street Art artists still iden-
tify this subculture as a definitive source of inspiration.

Graffiti started out on the path of global domination from America in the 1970s 
and appeared for the first time in Hungary, albeit sporadically, in the mid-1980s. The 
documentary film Style Wars, shown on state broadcaster Magyar Televízió - albeit 
in censored form - on April 9, 1991, gave impetus to the spread of graffiti. The first 
graffiti crews were formed: PNC, SDO, THC, HA and THK and, in the course of the 
90s, Budapest’s public spaces, underpasses and metro stations were slowly covered 
with tags and graffiti. These symbols, writing and names were understood only by 
the initiated - outsiders saw it only as an arbitrary modification of the environment, 
and, because they did not understand it, considered it vandalism.

The device that became the emblem of the subculture was the spray paint can 
which initially came from car paint shops (Belton, Auto-K, Maestro, Neolux, Olvikor). 
Recognising unmet demand, the paint factories of Germany’s Belton (today Molo-
tow) and Montana Colors of Spain rolled out acrylic paint developed especially for 
graffiti in the mid-90s, following up with a number of complementary products.

In 1993, an art supply store called Third Rail opened in Budapest’s Futó Street. 
Afterward, there was always at least one graffitist store in the city that, as a rule, 
was run by an insider and served the dual purpose of being a cultural gathering place. 
Such was the case with Yard (Telepy Street), Stílus (Wesselényi Street, then Apor Vil-
mos Square), Burner Shop (first in Ipoly Street, then in Wesselényi Street and finally 
in Szent István Park), Graffshop (Árpád Street) and Shopp! (Wesselényi Street then 
Madách Imre Street).

Today, a number of businesses serve taggers: Molotow in Rumbach Sebestyén 
Street; All Caps in Cukor; Fatcap in Hegedűs Gyula Street; and Bázis Store in 
Nagydiófa Street.

Fat Heat: Cap Collection  

RTV műsorújság/ TV guide, 1991. 15. hét, 8. o. 23:00 (Forrás: archivum.mtva.hu)
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INTERNET
Tekintve, hogy az utcai kreáció akár az elkészülése utáni első pillanatban is azon-
nal módosulhat, sőt eltűnhet mások keze által, a dokumentáció rendkívül fontos. 
Az archiválás neten vagy nyomtatott formában történik. 

A világhálón már a kezdetekkor könnyen egymásra talált a sok közös érdeklő-
désű fiatal. Az egyik legfontosabb forrás a mai napig frissülő, eredetileg graffitis 
oldalként indult 1999-es francia ekosystem.org volt. Eleinte csak beszkennelt ana-
lóg képeket osztottak meg, később már a digitális verziót lehetett e-mailen bekül-
deni az oldal kezelőjének. A fórumszekcióban szakmai ismeretségek kötődtek és itt 
lehetett egymás munkáit kommentelni is. Az Ekosystem az elsők között osztotta 
meg olyan francia utcai alkotók fotóit, mint Invader, Jace és Miss Van. 

Az angol stickernation (2000), a holland stickit.nl (2001) és az ausztrál stencil-
revolution.com (2002) is ontotta az ötleteket. Mára olyan klasszikus nevek, mint 
Banksy és Shepard Fairey ezen oldalak révén kerültek be a köztudatba. A 2001-ben 
indult amerikai woostercollective.com-on megjelenni igazi presztízsnek számított. 
2008-ban előbb Tokodi Edina aka Mosstika, mohából készült kompozícióit mutatta 
be az oldal, aztán a Merge Invisible Nefejelcs projektjét. 

Saját profilt az első fotómegosztó oldalon, a fotolog.com-on 2002 óta lehe-
tett építeni. Ugyanitt tudtak a felhasználók háttérszínt választani és megjelölni 
kedvencként azt, akinek a maximum napi egy kép feltöltését látni szerették volna. 
A Facebook és az Instagram előtti időkben népszerű fotómegosztó felület volt még 
a Flickr, a Myspace, a Pinterest és a Tumblr is. 

2003-ban aztán elindult a picturesonwalls.com, ahonnan olyan jelentős utca-
művészek munkáit lehetett szignált és számozott print formátumban megrendelni, 
mint Banksy vagy Ben Eine. 

Innen már sejthettük, hogy van kereslet a Street artra műgyűjtői körökben is. 
A művészek saját honlapjaik shop szekciójában kínálták és kínálják egyéb egyedi 
tervezésű termékeiket. Egymás között is nagy hagyománya lett a póló és baseball 
sapka csereberéjének.

Magyar viszonylatban az első graffitis fórum a firka.net volt, de igazán meg-
határozó a harmlessmag.hu lett 2001-2008 között, ahová később a Street art is 
felkerült. 

Kiállításokról és egyéb utcaművészeti rendezvényekről az antropos.hu közve-
tített elsőként 2003-tól. Interjúkat, beszámolókat és egyéb híradásokat a témá-
ban a hg.hu, a kultplay, a mindennapibetevo, a streetartbp, a graff.blog és a buda-
pestavantgarde közölt sűrű rendszerességgel, nagyjából a 2010-es évek közepéig. 
Izgalmas kezdeményezés a 2018-ban indult magyar hiphopmuzeum.com, amely 
a szubkultúra magyar vonatkozásait archiválja, valamint 2020-ban megjelent 
urbanmuveszet.hu tematikus online magazin.

Mára már a művészek saját honlapjai is háttérbe kerültek a Facebook és az 
Instagram mögött, ahová azonnal, korlátlan mennyiségben lehet fotót és videót 
feltölteni, és nyugtázni a gyors visszajelzéseket.
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INTERNET
In light of the fact that the street creations could be modified immediately, seconds 
after they were made, or even covered over by another hand, documentation was 
extraordinarily important. Archiving took place on the net or in printed form. 

From the beginning, young people with a shared interest easily found each other 
on the world wide web.

One of the most important sources, refreshed to this day, is the French site eko-
system.org, launched in 1999 originally as a graffiti website. Initially, scanned ana-
logue images were shared; later, digital versions could be sent in e-mail to the site’s 
creators. The forum section was a platform for professional networking and offered 
a space to comment on each other’s work, too. Ekosystem was among the first to 
share photos of the work of French street artists such as Invader, Jace and Miss Van.

Ideas also poured out from the UK’s stickernation (2000), stickit.nl (2001) in the 
Netherlands and Australia’s stencilrevolution.com (2002). Such well-established 
names as Banksy and Shepard Fairey became part of the public consciousness 
through these sites. Appearing on the American website woostercollective.com, 
launched in 2001, was a real sign of prestige. In 2008, Edina Tokodi, a.k.a. Mosstika, 
presented her compositions made of moss on the site, and the Forget-Me-Not pro-
ject of Merge Invisible followed. 

People have been able to set up their own profiles on fotolog.com, the first pho-
to sharing site, since 2002. It was here that users could customize their pages and 
designate favorites among those whose uploads were limited to one image per day. 
Other popular photo sharing platforms before the time of Facebook and Instagram 
were Flickr, Myspace, Pinterest and Tumblr.

Then came the launch, in 2003, of Picturesonwalls.com, a site where one could 
order signed and numbered prints from a number of well known street artists, such 
as Banksy and Ben Eine. 

From this point on, it became apparent that there is demand for Street Art in 
collectors’ circles, too. Artists offered and still offer other custom-made products in 
the shop sections of their own homepages. The exchange of T-shirts and baseball 
caps has become a grand tradition.

With regard to Hungary, the first graffiti forum was firka.net, but harmlessmag.
hu also had a big impact in the years 2001-2008, later adding Street Art to its profile.

Antropos.hu was the first to start covering exhibitions and other Street Art 
events from 2003. Interviews, reports and other news were published on a regular 
basis by hg.hu, kultplay, mindennapibetevo, streetartbp, graff.blog and budapesta-
vantgarde until around the mid-2010s. Other exciting initiatives are hiphopmuzeum.
com, launched in 2018, which archives the Hungarian aspects of the subculture, and 
the thematic online magazine urbanmuveszet.hu, which appeared in 2020. 

Now the artists’ own homepages have been relegated to a secondary role by 
Facebook and Instagram, where an unlimited number of photos and videos can be 
uploaded immediately and feedback is acknowledged quickly.
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KIADVÁNYOK
Az utca és internet mellett a legfőbb Urban art inspirációs és dokumentációs forrás 
még mindig a nyomtatott média.

Mindenképpen meg kell említenünk a legfontosabb könyvet, amely fiatalok szá-
zait ösztönözte arra, hogy kannát ragadjanak: ez az 1984-ben megjelent Subway Art. 
Számos későbbi utcaművész nyilatkozta azt, hogy e könyv kézbevétele meghatáro-
zó momentum volt az életében. Itthon esetleg fénymásolatokban járt kézről-kézre, 
vagy jóval később lehetett a sokadik újranyomást megrendelni. 1985-ben Attalai 
Gábor írt cikket a new yorki graffitiről a Művészet folyóiratban, az illusztrációk egy 
része is ebből a könyvből származott.

Itthon az első magyar graffiti kiadványok (Writecore, Garázsmenet, Yard, Beatbox) 
a kilencvenes évek második felétől voltak elérhetőek, de csak a speciális művészel-
látókban. Graffitivel a hivatalos lapterjesztőnél csak magyar extrémsport magazi-
nok oldalain lehetett találkozni. Ilyen volt az 1997-es Boarder magazin Backside ré-
sze és a 1999-től terjesztett Offline Xtr Mag (Magyar extrémsport és életmód magazin). 

Az első igazi tematikus underground magazinok 2002-ben jelentek meg, ezek 
voltak a Feelin és a Sick Business. Már a második évfolyamukban közöltek matri-
cás, falragaszos fotókat, még ha csak egy-két oldalon is. Az analóg képeket egy 
megadott postafiókra várták a szerkesztők. 2003-ban jelent meg a Street Soul kiad-
vány, amelynek lapjai már tervezőgrafikai improvizációk voltak, rajtuk matricákat, 
városfotókat és graffitis elemeket vegyítettek. A későbbiekben kiadott elsősorban 
graffiti újságok, mint a Harmless (2005) és a Royal Damage (2007) is szorítottak pár 
oldalnyi helyet a Street artnak, akárcsak a 2005-ben indult a Robopimp3 online pdf 
magazin.

A téma teoretikai megközelítése 2005-ben kezdődött az Enigma Művészet-
elméleti folyóirat 45., Street Art számában, ezt követte az Anthropolis kulturális 
antropológiai folyóirat 5.1-2. száma. Áttekintő munkaként egyedül a 2009-es Utcai 
Nyomhagyás Magyarországon című kötet jelent meg. Reméljük a többi, kiadásra váró 
könyvet is (The Hungarian Graffiti, Néprajz, Black Pages) hamarosan lapozgathatjuk. 

2007-ben könyv formában kiadásra került Stark Attila diplomamunkája Kulocity 
címmel, amelyet az anno koszos, harsány Budapest ihletett, és mely számos utcai 
dekoráció emlékét is őrzi.

A Budapest közterein zajló illegális alkotások dokumentációja szempontjá-
ból jelentős kiadvány a 2009-ben indult, fekete-fehér, ingyenes Downtown lap, 
valamint a 2011-es színes Neolux magazin. Ezek fókuszában inkább a graffiti áll, 
Street art csak elvétve jelenik meg benne, de ez az utcán észlelhető passzív ten-
denciának is betudható. Ehhez a 2010-re megduplázott számú kültéri kamerák 
is hozzájárultak. Magyar Street arttal leginkább a kiállítások katalógusaiban és 
a művészkönyvekben (If I saw that in a gallery I would say, this is art), alkotók vagy 
lelkes rajongók fanzinjaiban (Popshit, Gruppo Tökmag kiadványok, 72.0m³, Enyv, 
Utcai Ragadozók) találkozhattunk. 
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2017-ben jelent meg Sugár János PST (Public-Street-Tactical) public art tevékenysége 
című összefoglaló kötete. 

Elismeréssel adózunk Hajdú József Ferenc 'Tanár úr' kitartó munkájának, aki 
az elsők között fotózta a magyar graffitit majd Street artot is. Fotógyűjteményét 
kiállításokon, illetve könyveiből ismerhetjük meg.

Az első külföldi könyvek inkább kedvcsináló képgyűjtemények voltak, minimális 
szöveggel, de hasznos linkgyűjteménnyel, ilyen volt a 2002-es Stick'em up. Tristan 
Manco elsők között teoretizálta a jelenséget könyveiben (Stencil Graffiti 2002, Street 
logos 2004). Christian Hundermarkt Art of Rebellion 2003-as könyvében a művészek 
által kitöltött kérdőíveket hozta le a képek mellett, így interpretálva motivációjukat.  
Mind a 2004-es Graffiti World és a 2005-ös Banksy Wall and Piece később magyar 
nyelven is kiadásra került. 2010-ben jelent meg a Wooster Collective szerzőinek 
közreműködésével a TressPass, a blogjuk tartalmának esszenciája. 

A kiállítási katalógusok közül meghatározó a 2008-as Tate Modern-beli Street 
Art tárlat kötete, valamint a 2011-es Los Angeles-i MOCA-ban megrendezett kiállí-
tást dokumentáló, Art in the Streets című kiadvány. 

2021-ben jelent meg Deák17 Galéria gyermekfoglalkoztató köteteinek követ-
kező része, a Városi Dekor Füzet. A kiadvány kifejezetten a köztéren látható, elsősor-
ban falhoz kötődő alkotásokra irányítja rá a figyelmet, nemcsak a klasszikus tech-
nikával készültekre, hanem az Urban Art égisze alatt születettekre is. Fontosnak 
tartjuk a vizuális nevelés ezen szegmensét, hogy a gyerekek felnőve tudják interp-
retálni és értékelni a városi környezetben fellelhető alkotásokat.
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PUBLICATIONS
In addition to the street and the internet, Urban Art’s main source of inspiration and 
documentation remains printed media.

A note must be made of the most important book that encouraged hundreds of 
young people to reach for a can of spray paint: Subway Art, published in 1984. Many 
Street artists later declared that taking that book in their hands was a definitive mo-
ment in their lives. In Hungary, it probably first made the rounds in photocopied form 
and was available to order only much later, after many editions had been published. 
In 1985, Gábor Attalai wrote an article on New York graffiti in the journal Művészet, 
taking over some illustrations from the book.

Here in Hungary, the first locally produced graffiti publications (Writecore, Garázs-
menet, Yard, Beatbox) beame available from the second half of the 1990s, but only at 
special art supplies stores. Among conventional publishers, graffiti could be found 
only on the pages of Hungarian extreme sports magazines. Examples of this includ-
ed the Backside section of Boarder magazine, published in 1997, and Offline Xtr Mag 
(Hungarian extreme sport and lifestyle magazine), available from 1999.

The first real thematic underground magazines, Feelin and Sick Business, were 
published in 2002. From their second year, the magazines published photos of stick-
ers and decals, even if only on one or two pages. The editors invited submissions 
of analog pictures at a designated post office box. In 2003, the publication Street 
Soul appeared. Its pages were already graphic design improvisations, consisting of 
an amalgamation of stickers, city photos and elements of graffiti. Newspapers pub-
lished later dedicated to graffiti, such as Harmless (2005) and Royal Damage (2007) 
also squeezed in a few pages for Street Art, as did the online pdf magazine Robopimp3. 

Ben Eine: Breathtaking, 2010. Budapest, Alkotmány utca - Bajcsy-Zsilinszky út sarok / Alkotmány – Bajcsy street corner
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A theoretical approach to the topic started to be taken in issue no. 45 of Enigma 
Journal of Art Theory, which was dedicated to Street Art. The cultural anthropology 
journal Anthropolis followed suit with its issue no. 5. 1-2. The only work surveying 
Street Art that has been published is Street Traces in Hungary, in 2009, but we hope to 
be able to page through other volumes in the making (The Hungarian Graffiti, Néprajz, 
Black Pages) soon.

In 2007, the dissertation of Attila Stark appeared in book form with the title 
Kulocity. Inspired by the dirty and loud Budapest of the time, it preserves the memory 
of a number of street decorations.

Significant publications containing documentation of illegal works in public 
spaces in Budapest included the black-and-white, freely distributed newspaper 
Downtown, which started in 2009, and the color magazine Neoloux, launched in 2011. 
Graffiti is the focus of these publications, with only rare appearances of Street Art, 
but this can be attributed to the apparent passive tendencies on the street. The 
fact that the number of the surveillance cameras has dupled by 2010, boosted this 
mechanism. Exposure to Hungarian Street art came rather from the catalogs of ex-
hibitions, artistbooks (If I saw that in a gallery I would say, this is art) or from the fan-
zines of artists or devoted fans (Popshit, Gruppo Tökmag publications, 72.0m³, Enyv, 
Utcai Ragadozók).

In 2017, there appeared a summary volume entitled PST (Public-Street-Tactical) 
Public Art Activity, by János Sugár.

We must also acknowledge the persistent work of József Ferenc Hajdú, ’Mr. 
Teacher’, who was among the first to photograph Hungarian graffiti, then Street Art, 
too. His images have appeared in exhibitions of collections of photographs and in 
his books. 

The first foreign books were rather collections of images for amusement with 
minimal text, but useful collections of inks, such as Stick’em up from 2002. Tristan 
Manco was among the first to theorize on the phenomenon in his books (Stencil 
Graffiti in 2002, Street Logos in 2004). In Art of Rebellion, published by Christian 
Hundermarkt in 2003, a questionnaire completed by the artists appeared next to 
the images, offering an interpretation of their motivations. Both Graffiti World (2004) 
and Banksy Wall and Piece (2005) were published later in Hungarian. In 2010, the 
essential content of the Wooster Collective blog was published in TressPass, with the 
cooperation of the editors.

 Among important exhibition catalogs are those from the 2008 Tate Modern 
show Street Art and the 2011 Art in the Streets exhibition at MOCA in Los Angeles.

In 2021, the next installment of the Deák17 Gallery’s children’s activities volume, 
City Decoration Booklet (Városi Dekor Füzet), was published. The publication focuses 
specifically on works in public spaces, primarily on walls, made not only using clas-
sical techniques but also those created under the aegis of Urban Art. We consider 
visual instruction in this area to be important as it allows children to interpret and 
assess the works that can be found in the city environment around them when they 
are adults.
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ROMKOCSMÁK ÉS ALTERNATÍV 
KÖZÖSSÉGI MŰVÉSZETI TEREK
Ha a köztéren el is kerülte volna figyelmünket, az ezredforduló után nyíló, under-
groundból trendivé váló romkocsmák az elejétől fogva tárt karokkal fogadták az 
utcaművészeket.

2002-ben nyílt meg elsőként a Szimpla kert, még a Király utcában. A dekorációt az 
1000% csapat készítette, akárcsak a két évvel később nyíló Mumusban (Kisdiófa utca 
16.). A Szimpla később átköltözött a Kazinczy utca 12-be, de ez volt ez első, és még ma 
is üzemelő romkocsma, mely boltjában a mai napig kínálja utcaművészek alkotásait. 

2005-ben az egykori Orvosi Műszergyár épületében (Tűzoltó utca 54-56.) ren-
dezkedett be a Tűzraktár, később Tűzraktér névre hallgató művészeti alkotótér, szá-
mos kulturális program és Street art alkotás otthona. 

A Kinizsi utcai egykori Kultiplex is felkarolta a mozgalmat, itt mutatták be az 
első magyar graffiti filmet, a Sick Business-t 2002-ben. 2000 és 2008 között itt volt 
a Tilos Rádió szerkesztősége is. 2004-ben a Kulti adott helyet a Voice of Street kiál-
lításnak, tűzfalára 2005-ben a Minimum Fesztivál kapcsán készült festés „Evolució” 
témában magyar művészektől. 2008-as lebontásáig külső falán folyamatosan cse-
rélődött a dekoráció. Amikor 2007-ben a Cathartt Király utcai üzletének megnyitója 
alkalmából a Big Geezers turnéja Budapestre látogatott, számos ismert Street artist 
(Microbo, Joska, Jeremy Fish, Wayne Horse, Bo130, The London Police, Galo, Will 
Barras, Erica il cane) festett a Kulti falára.  

A régi autószerelő műhelyből kialakított Király utcai Kuplung 2004-2018 között 
volt a fiatal művészek zarándokhelye, akár kiállítás (úgymint a Swatch This! 1-2.), akár 
csak spontán dekorálás végett.  A szomszédságában álló Boulevard & Brezsnyev 
Galéria és az egykori Sirály kiállításain szintén láthattunk utcaművészeket, példá-
ul Miss KK-t és Szárnyas Dobozt. De olyan, mára klasszikussá vált kávézókat, mint 
a 2010-ben megnyílt Szatyor Bárt is, utcai eredetű, bohém eklektikus dekoráció szí-
nesíti a mai napig, amely több művész bevonásával készült. 

Jelentős Street art kiállításnak számított a Tűzraktérben (már a Hegedű utca 
3. szám alatt) bemutatott 2011-es Ragad Art.  Több mint 120 alkotótól beérkezett 
matricát, falragaszt és stencillel készült munkát mutattak be, magyaroktól és kül-
földiektől. Az egykori iskola tornatermét az 1000% dekorálta, udvarára murált az 
olasz Ema Jones készített 2009-ben. Hiába voltak a támogatói napok és egy ezerfős 
tüntetés, a több száz alkotót, műtermet, kiállító- és színházteret tömörítő független 
kulturális műhelyt 2011-ben az önkormányzat bezáratta.

Szellemi utóda a Müszi lett (Művelődési szint), ami 2011-17 között a Corvin áru-
ház 3. emeletén, majd 2018-20 között az Izabella utcában működött, helyet adva 
2015-ben a második Neolux Graffiti Filmfesztiválnak és kiállításnak is.

Sajnos mára a bulinegyed klasszikus romkocsmáinak többsége, alkotótere be-
zárt. A Kultiplexet lebontották, a régi Tűzraktár és Kuplung helyén már új lakóépüle-
tek állnak. Az ott zajló pezsgő kulturális élet emlékét csak régi fotók őrzik.
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RUIN PUBS AND ALTERNATIVE 
COMMUNITY ART SPACES
Even if it escaped our attention in public spaces, the ruin pubs that opened as under-
ground venues after 2000 and then gained wide popularity have welcomed street 
artists from the start.

The first to open was Szimpla kert, initially in Király utca, in 2002. The venue was 
decorated by the 1000% crew, as was the Mumus (Kisdiófa utca 16.) which opened 
two years later. The Szimpla later moved to Kazinczy utca 12., but it was the first ruin 
pub to offer the works of street artists in their shop, as they still do today.

In 2005, the Tűzraktér opened in an abandoned medical equipment factory in 
Tűzoltó utca 54-56. Later, it became a creative space for student artists under the 
new moniker Tűzraktér and hosted a number of cultural programmes and works of 
Street Art.

The one-time Kultiplex, in Kinizsi utca, also embraced the movement, screening 
the first Hungarian graffiti film, Sick Business, in 2002. Between 2000 and 2008, it 
was also home to the staff of broadcaster Tilos Rádió. In 2004, the Kultiplex hosted 
the Voice of Street exhibition, showing firewall work with the theme “evolution” pre-
pared by Hungarian artists in the framework of the Minimum Festival in 2005. From 
2008 until its demolition, the firewall of the Kultiplex was regularly covered with new 
works. In 2007, on the occasion of the opening of the Cathartt store in Király utca, 
the Big Geezers tour came to Budapest and a number of well known Street art art-
ists (Microbo, Joska, Jeremy Fish, Wayne Horse, Bo130, The London Police, Galo, Will 
Barras, Erica il cane) painted the Kultiplex firewall.

Kuplung, a venue converted from an old mechanic’s shop in Király utca, became 
a site of pilgrimage for young artists between 2004 and 2018 for exhibitions (such 
as Swatch This! 1-2.) or spontaneous decoration. Street Art by artists such as Miss 
KK and Szárnyas Doboz, could also be seen at the exhibitions of the nearby Sirály 
and Boulevard & Brezsnyev Gallery. Today, well-established cafés, such as Szatyor 
Bár, opened in 2010, are decorated with the involvement of a number of artists in an 
eclectic, bohemian style that has its origins on the street.

A significant exhibition of Street Art, called Ragad Art, was shown at the Tűzraktér 
(now at Hegedű utca 3.) in 2011. Stickers, decals and stencils from more than 120 
artists, both Hungarian and foreign, were showcased. The former school gym was 
decorated by the 1000% crew and a mural was painted in the courtyard by Ema Jones 
in 2009. In spite of a number of support drives and a protest involving a thousand 
people, the independent cultural venue, home to several hundred artworks, a work-
shop, exhibition space and theatre, was shut down by the local council in 2011.

The Tűzraktér’s spiritual successor, the Müszi (Művelődési szint), operated on 
the third floor of the Corvin department store in 2011-2017 and in Izabella utca be-
tween 2018 and 2020. It hosted the second Neolux Graffiti Film Festival and Exhibition 
in 2015.
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Tűzraktér, 2005

Unfortunately, most of the exhibition spaces of the classic ruin pubs of the “party 
district” have closed. The Kultiplex was demolished and residential developments 
have taken the place of the old Tűzraktár and Kuplung. Old photos are the only thing 
preserving the memory of the once vibrant cultural life those places were home to.

Mumus, 2005



KULTURÁLIS INTÉZETEK
Az elmúlt 20 év alatt eleinte a független, aztán magánalapítású, végül állami művé-
szeti galériákba, sőt klasszikus aukciósházak ajtaján is beosont a Street art.

Bár 1986-ban már volt Budapesti Falfirkák címmel fotókiállítás a Fényes Adolf 
Teremben, de az amerikai típusú graffitikre sokáig nem figyelt a művészeti szak-
ma. A Stúdió Galéria felkérésére érkezett meg aztán Budapestre Jeroen Jongeleen 
holland képzőművész 2001-ben. Előadást tartott az FKSE-ben és dekorálta az 1x1 
plakátot a Lövölde téren. Ezután mint Influenza hintette szét a legyeket ábrázoló és 
egyéb matricáit a belvárosban, amelyre több fiatal is a saját matricájával válaszolt. 

2002-ben a Két Művész - Két Kurátor rendezvénysorozat keretein belül egy 
egyestés kiállításon Black Books címmel, budapesti firkászok vázlatkönyveit mu-
tatták be Sugár János szervezésében.

Az 1000% 2003-ban már kiállított a MEO-ban (Kortárs Művészeti Gyűjtemény) 
és az ICA-ban (Dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet). A Trafó szomszédságában 
lévő Dinamó Garázs (Tűzoltó utca 22.) adott helyet a 2003-as Gerilla Propaganda 
Workshopnak. Itt bárki megismerkedhetett a sablonfújás, matrica- és plakátkészí-
tés rejtelmeivel, és az elkészült munkákat ki is állították. A Dinamóban volt később 
flyer kiállítás, valamint 2008-ban az Utolsó Stencil Show. E rendezvény folytatására, 
az Utolsó Levonó Show-ra beküldött matricagyűjteményt a Tűzraktérben állították 
ki, archivált anyagát ma az Artpool őrzi.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem intermédia tanszékének tanárai, Sugár 
János és Bakos Gábor az elejétől kezdve támogatták a Street art kezdeménye-
zéseket. Így 2004-ben két olyan kiállítás is megnyílt, ahol a szélesebb közönség 
megismerkedhetett az intermédiás diákok alkotásaival. Májusban a Műcsarnok 
bisztrójában került megrendezésre a Public Tactical Street című tárlat, amely később 
a Második Réteg kiállítással folytatódott. A Felvonulási téren pedig az ARC Plakát 
kiállításon hat óriásplakáton mutatkozhatott be az 1000%, a DTM, Oliver Arthur, 
Budha, Halúr, Aned, Blik és Drez. Továbbá az Őszi Fesztiválon az ARC szervezésé-
ben valósult meg a Pont:Itt:Most köztéri szoborkiállítás a fővárosban. Kiállítók vol-
tak többek között Tokodi Edina, aki mohával borította be a Nyugati téri szökőkutat 
és Sugár János, akinek Elnézést táblája került ki a Batthyány térre.

2005-ben Bencsik Barnabás művészettörténész nyitotta meg a Street Art tárla-
tot, amely a Millenáris Parkban került megrendezésre, számos külföldi és a magyar 
résztvevővel.

Bakos Gábor falfirkákról készült fotógyűjteményének egy részét, 2006 óta ku-
tatási célból, digitális másolatban a Néprajzi Múzeum őrzi.

A kArton Galéria 2006-ban a budapesti kereskedelmi galériák közül elsőként 
állított ki street artosokat (Fúziók, Pofátlan művészet, 2007), majd ősszel sikerrel 
aukcionált munkáikból a második és harmadik Karikatúra és képregény árverésen is.

Ez követően több budapesti galéria kitárta kapuit az utcaművészek előtt. 
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A Forma Galéria önálló kiállításon mutatta be Oliver Arthur, Cut16, Budha Tamás 
munkáit, és a Liget Galéria megrendezte az MKKP (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) 
első kiállítását. Az MKKP számos utcai dekorakciót visz véghez a mai napig, 2014 
óta bejegyzett politikai pártként működik. 

A Personal Press Projekt és FKSE szervezésében a Lövölde téri 1x1 plakát 
1998 és 2016 között többször volt utcaművészek kiállítóhelye (pl. Influenza, MKKP, 
Budha, Eine, Drez).

A 2006-os Körút Fesztivál során számos üresen álló üzlethelyiségben szer-
veztek kortárs képzőművészeti kiállítást, Street art installációk és workshopok 
kíséretében. 

A Falk Miksa utcában 2007-ben nyílt meg a Stereo Gallery és pár éves műkö-
dése alatt kifejezetten utcaművészek munkáinak értékesítésével foglalkozott. 
Képviselt művészei között Babos Zsili Bertalan, Bálint Ferenc, Kovács Budha Tamás, 
Pintér Gábor és Tábori András szerepeltek.

A Street art népszerű volt a műkedvelők körében, a 2006 és 2016 közötti idő-
szakban sűrűn, volt, hogy havonta nyíltak újabb és újabb kiállítások.  Többek között 
The End murál festés volt a Dorottya Galériában, Utcától a műteremig: Keith Haring 
öröksége Magyarországon az Art Factory Galleryben, Neopaint! a B55 Galériában, 
Beton és én 1-2 a Gödör Klubban, Szinyova Gergely és Tábori András kiállítása 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem aulájában, Nagyvárosi régészet a Holdudvar 
Galériában, Slow kiállítása a Három Hét Galériában, Last Minits 1-2 és Inspiral 
Sticker Days a kArton Galériában.

Influenza: Serious Gameplay, Budapest-Edition, 2001. Fotó / Photo: 2021
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A Telep az egykori Godot Galéria helyén szervez kortárs kiállításokat 2011 óta.
Tematikus tárlatai voltak például a Luxory of the Dirt, Vans x Dirty 13. 10000% cím-
mel nyílt meg itt az 1000% csoport 10 éves retrospektív kiállítása, és 2014-ben 
a Downtown Graffiti Jam helyszíne is volt a Madách Imre út 8. előtti tér. 

Itt kapott helyet az And…Action! Tettenért Graffiti - A Dokumentációtól 
a Videóművészetig című tárlat 2012-ben a Chimera Project szervezésében. Ez a mű-
vészkollektíva 2013-ban nyitotta meg saját kiállítóterét a Klauzál téren, mely szin-
tén fontos Urban art bemutatóhely lett.

2008-ban indult a Suppré-Neopaint szervezésében a Portfolio Points urbánus 
kiállítássorozat városszerte. Mozik, kávézók, design boltok adtak helyet fiatal 
művészeknek. A rendezvény keretében 2010-ben már az Iparművészeti Múzeum 
üvegcsarnokában láthattunk magyar utcai alkotók munkáiból válogatást, a német 
Flying Fortress kreációival kiegészülve.

Keith Haring művészetét bemutató átfogó kiállítást rendezett a Ludwig 
Múzeum 2018-ban. 

Bevett szokás lett egy-egy külföldi street artist meghívása itthoni rendez-
vényekre.  Így készített murált 2005-ben a lengyel M-city a Millenáris Parkba, 
majd 2013-ban a Burn Yard alkalmával a Nagyvásártelep csarnokában. A kArton 
Galériában 2007-ben a Pofátlan művészet kiállításon részt vett Jace, a francia ut-
caművész, majd 2010-ben a brit Ben Eine az Eine vs. Drez tárlat alkalmával festett 
meg számos Budapesti redőnyt. 

Feelin, Harmless és Sick Business magazinok, Eine sablon, Jace tábla, Nikon: Kanna
Feelin, Harmless, Sick Business magazines, Eine template, Jace board, Nikon: Can
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Kéretlenül is nálunk hagyta munkáit sok neves külföldi alkotó: például funérnyi-
lait Above (Tavar Zawacki) és utcai installációit Zasd (Thomas Bratzke) 2006-ban. 
2009-ben pedig Rowdy és Sweet Toof festett a Rákóczi híd közelében. Ezekkel, ha 
nem az utcán, akkor később kiadványokban szembesülhettünk. 

2009-ben a Néprajzi Múzeum gondozásában készült el Demeter Ágoston és 
Szentmihályi Dániel filmje, a magyar graffiti és Street art szcénát bemutató egyet-
len összefoglaló film, a Néprajz. A projekthez tartozó könyv sajnos a mai napig nem 
jelent meg.

2012-ben Evan Roth, a Graffiti Research Lab egyik alapítója tartott előadást 
a Kitchen Budapestben, a graffiti és high tech vegyítésével foglalkozó csoport 
munkásságáról.

2012 legjobban várt művészeti eseménye a Műcsarnokba meghirdetett Banksy 
kiállítás volt. Végül ez egy remek magyar street artosokat felvonultató tárlat lett, 
hiszen Banksytől kizárólag a Kijárat az ajándékbolton keresztül című filmje lett le-
vetítve. A kiállítók névsora: Basky csoport, DirtyDan, Dorkja, DuplexG, Flow deco, 
Diktátor, Halr, Infopapa, Legyen minden sokszor, Liberthi, Miss KK, Olay, Oliver 
Arthur, Riez József, Secco & Freshko, Void, Vokha. Kiegészítő programként a Néprajz 
film is bemutatásra került. Banksy nem hivatalos utazó tárlata, az Art of Banksy 
2020-ban érkezett Budapestre és volt látható a Tesla loftban.

A budapesti Lengyel Intézetben 2014-ben a Rákapcsolás Street Art Fesztivál 
keretein belül murált festett Brah, GG, Halr, Olay, Tripsi, Pupperoner. 2017-ben pe-
dig Polish Urban Art kiállítást mutatott be a Deák17 Galéria.

A nagy múltú Blitz aukciós ház és galéria 2018-as Urban Heroes tárlatán számos 
utcaművészt prezentált: 1000% csoport, Bakó Tamás, Baranyai b. András, Coke, 
Gyarmati Zsolt, Hoek, Iamsuzie, Isuzu, Jakócs Dorka, Petyka, Stark Attila, Void.

A Telep szervezésében állított ki 2019-ben a Klauzál téren Urban Borders cím-
mel az ismert amerikai urbánus aktivista Brad Downey és a német Vincent Grunwald.

A két karanténidőszak között igazi színfolt volt a 2020 szeptemberében meg-
rendezett When life gives you lemons című kiállítás a Nagyházi Galériában. Murált 
festett Iamsuzie, Fork, Hoek és Mr.Zero.

Az All Caps művészellátó 2018-ban nyílt meg és falain több tematikus 
(Background, Nyomtatott Betűk) illetve egyéni kiállításnak (Void, Acton, Lachner 
Ádám, Tripo) adott helyett. 2021-ben megvalósult a saját kiállítótér is a Csengery 
utcában Unmute Galéria néven. Májusban Fat Heat önálló kiállításával nyitotta meg 
kapuit az urbánus művészetek kedvelői előtt. Őket várja utcaművészeti tárlataival 
a Redu Gallery and Art Print is, amely a Horánszky utcában található 2021 augusz-
tusa óta.

Végül pedig 2021 szeptemberében nyílt meg a Deák17 Galéria Budapest Street 
Archæology kiállítása.
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CULTURAL INSTITUTIONS

During the past 20 years, Street Art has crept through the doors of first independent, 
then privately-owned, and finally state-owned art galleries, and even into classic 
auction houses.

Although there was an exhibition of photographs entitled Budapest Wall Tags in 
the Fényes Adolf Room in 1986, the artistic profession paid little attention to the 
American form of graffiti.

The Dutch artist Jeroen Jongeleen came to Budapest at the invitation of the 
Studio Gallery in 2001. He gave a presentation at the Studio of Young Artists’ 
Association (FKSE) and decorated the “1x1” billboard on Lövölde Square. Afterward, 
as Influenza, his stickers of flies and others spread around the downtown, to which 
young people responded with their own stickers.

In 2002, a single-evening show entitled Black Books, showcasing graffiti artists’ 
sketchbooks, was organized by János Sugár in the framework of the Two Artists -Two 
Curators series of events. 

Already in 2003, the 1000% crew showed in the MEO (Contemporary Art Col-
lection) and the ICA (Dunaújvaros Contemporary Art Institute). The Dinamó Garázs 
(Tűzoltó utca 22.), near the Trafó, hosted the Gerilla Propaganda Workshop in 2003. 
Here, anybody could learn the mysteries of spray painting stencils and making stick-
ers and posters, and even exhibit their work. Later, there was a flyer exhibition in the 
Dinamó, and it hosted The Last Stencil Show in 2008. The Last Removal Show, a col-
lection of stickers at the Tűzraktér, was a follow-up and is archived today at Artpool.

János Sugár and Gábor Bakos, teachers from the intermedia faculty of the Hun-
garian University of Fine Arts, have supported Street Art initiatives from the start. In 
2004, two exhibitions opened that exposed the work of intermedia students to the 
broader public. The café of the Műcsarnok hosted a collection called Public Tactical 
Street, which was followed later by the exhibition Second Layer. On the adjacent 
Parade Square, six billboards created by the 1000% crew, DTM, Oliver Arthur, Budha, 
Halúr, Aned, Blik and Drez were shown at the ARC Poster Exhibition.

An outdoor exhibition of sculpture, called Exactly:Here:Now, was organized by 
ARC in the framework of the Budapest Autumn Festival. Among the exhibitors were 
Edina Tokodi, who covered the Nyugati Square fountain with moss, and János Sugár, 
whose Sorry sign was erected on Batthyány Square.

In 2005, the art historian Barnabás Bencsik opened a show of Street Art in the 
Millennium Park with a number of foreign and Hungarian participants.

Part of Gábor Bakos’s collection of photographs of tags has been preserved in 
digital form in the Museum of Ethnography for research purposes since 2006.

In 2006, the kArton Gallery became the first of Budapest’s commercial galleries 
to show the work of street artists (Fusions, Insolent Art, 2007), and then success-
fully sold their works at both the second and the third Caricature and Comic Book 
Auctions. 
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Afterward, a number of Budapest galleries opened their doors to street artists. The 
Forma Gallery showed the work of Oliver Arthur, Cut16 and Tamás Budha at an inde-
pendent exhibition, and the Liget Gallery organised the first exhibition of the MKKP 
(Hungarian Two-Tailed Dog Party). The MKKP is a prolific decorator of the streets to 
this day and has operated as a registered political party since 2014.

A product of the work of Personal Press Projekt and FKSE, The “1x1” billboard 
on Lövölde Square has served as an exhibition space for street artists (e.g. Influenza, 
MKKP, Budha, Eine, Drez) on a number of occasions between 1998 and 2016.

During the Ring Road Festival of 2006, exhibitions of contemporary art were or-
ganised in a number of vacant storefronts, complemented by Street Art installations 
and workshops.

In 2007, the Stereo Gallery opened in Falk Miksa utca. During the couple years 
it operated, the gallery dealt specifically with the sale of the works of street artists. 
Among the artists the gallery represented were Bertalan Babos Zsili, Ferenc Bálint, 
Tamás Kovács Budha, Gábor Pintér and András Tábori.

Street Art was popular among art lovers, and new exhibitions opened frequently, 
sometimes every month, during the period between 2006 and 2016. They includ-
ed The End mural show in the Dorottya Gallery, From the Street to the Gallery: Keith 
Haring’s Legacy in Hungary at the Art Factory Gallery, Neopaint! in the B55 Gallery, 
Concrete and Me 1-2 in the Gödör Klub, Gergely Szinyova and András Tábori’s show 
at the Hall of the University of Fine Arts, Metropolitan Archeology in the Holdudvar 
Gallery, Slow Exhibition at the Three Weeks Gallery, and Last Minits 1-2 and Inspiral 
Sticker Days in the kArton Gallery.

Pillanatkép a Deák17 Galéria szabadtéri Street art workshopjáról
Outdoor Street Art workshop by the Deák17 Gallery
2021. 10. 10., Margitsziget
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Telep, at the site of the former Godot Gallery, has organized contemporary exhibi-
tions since 2011. Among their shows are Luxory of the Dirt and Vans x Dirty 13. A ten-
year retrospective exhibition of the 1000% crew, dubbed 10000%, opened at the 
gallery, and it hosted the Downtown Graffiti Jam in the space in front of its venue at 
Madách Imre út 8 in 2014. 

The Telep was also the venue for the show And...Action! Graffiti for Action - From 
Documentation to Video Art, organized by the Chimera Project, in 2012. The Chime-
ra Project artists collective opened their own exhibition space on Klauzál Square in 
2013, and it became an important showcase for Urban Art.

The Portfolio Points series of urban exhibitions across the city, organized by 
Suppré-Neopaint, was launched in 2008. Cinemas, cafés and design shops offered 
space to young artists. In the framework of the series, a selection of the work of 
Hungarian street artists was complemented by the work of the German Flying For-
tress in the Glass Hall of the Museum of Applied Arts in 2010.

A comprehensive presentation of the art of Keith Haring was organized in an 
exhibition at the Ludwig Museum in 2018.

Inviting one or two foreign street artists to events in Hungary has become a tra-
dition. In this way, Poland’s M-city created a mural in the Millennium Park in 2005, 
and in the Great Marketplace hall on the occasion of Burn Yard in 2013. The French 
street artist Jace, participated at the Insolent Art exhibition in the kArton Gallery in 
2007, and the UK’s Ben Eine painted a number of shutters in Budapest during the 
Eine vs. Drez show in 2010.

Tavar Zawacki aka Above Mobil a Deák téren / at the Deák Square, 2006
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Many well known foreign artists have also left their unsolicited work with us: for 
example, the veneer arrows of Above (Tavar Zawacki) and the street installations 
of Zasd (Thomas Bratzke) in 2006. In 2009, Rowdy and Sweet Toof painted near the 
Rákóczi Bridge. These could be seen, if not on the street, in publications later.

In 2009, under the aegis of the Museum of Ethnography, Ágoston Demeter and 
Dániel Szentmihályi made the only film to ever present the Hungarian graffiti and 
Street Art Scene in its entirety: Néprajz (Ethnography). Unfortunately, the book at-
tached to the project has not been published to this day.

In 2012, Evan Roth, one of the founders of the Graffiti Research Lab, gave a pres-
entation at Kitchen Budapest on the group’s work mixing graffiti and high tech.

One of the most anticipated artistic events of 2012 was the Banksy exhibition 
advertised by the Műcsarnok. In the end, it became a showcase of Hungarian Street 
Art, as only Bansky’s Exit Through The Gift Shop was screened. The list of exhibitors 
included the Basky crew, DirtyDan, Dorkja, DuplexG, Flow deco, Diktátor, Halr, Info-
papa, Legyen minden sokszor, Liberthi, Miss KK, Olay, Oliver Arthur, Riez József, Sec-
co & Freshko, Void and Vokha. As a complementary program, the film Néprajz was 
also screened. Banksy’s unofficial travelling exhibition, the Art of Banksy, arrived in 
Budapest in 2020 and could be seen at the Tesla Loft.

Brah, GG, Halr, Olay, Tripsi and Pupperoner painted a mural in Budapest’s Polish 
Institute in the framework of the Rákapcsolás Street Art Festival in 2014. In 2017, the 
Deák17 Gallery showed the exhibition Polish Urban Art.

In 2018, the well established Blitz auction house and gallery presented a num-
ber of street artists in the show Urban Heroes, among them the 1000% crew, Tamás 
Bakó, András b. Baranyai, Coke, Zsolt Gyarmati, Hoek, lamsuzie, Isuzu, Dorka Jakócs, 
Petyka, Attila Stark and Void.

The American urban activist Brad Downey and the German Vincent Grunwald 
exhibited in a show called Urban Borders on Klauzál Square in cooperation with Telep 
in 2019.

The exhibition When life gives you lemons in the Nagyházi Gallery, in September 
2020, was a breath of fresh air between the two pandemic lockdowns. Murals were 
painted by lamsuzie, Fork, Hoek and Mr.Zero.

The All Caps art supply store opened in 2018, and it has provided the venue for 
a number of topical (Background, Printed Letters) and solo exhibitions (Void, Acton, 
Ádám Lachner, Tripo). In 2021, it got its own exhibition space in Csengery utca, called 
Unmute Gallery. In May, it opened its doors to lovers of Urban Art with a solo show 
of Fat Heat. Urban shows wait for them as well in Redu Gallery and Art Print, which 
one opened in Horánszky street in August 2021.

Finally, in September 2021, the Deák17 Gallery opened its exhibition Budapest 
Street Archæology.
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TŰZFALAK, FESZTIVÁLOK
Még ha valaki szándékosan szemellenzővel is közlekedik Budapesten, azzal a céllal, 
hogy kikerüljön minden Urban art alkotást, előbb-utóbb mégis belebotlik egy-egy 
festett tűzfalba, amely végre nem reklámot, hanem művészi kompozíciót hordoz.

A 2008-as Tate Modernben megrendezett Street Art tárlat során az épület Temze 
felüli homlokzatára készültek hatalmas murálok. A rendezvény hatására érezhetően 
megnőtt a tűzfalfestési tendencia, a már több éves hagyománnyal rendelkező Urban 
art fesztiválok (Backjumps, Nuart, Upfest, Wynwood Walls) esetében is.

Nálunk, nagyjából egyidőben, két szervezet kezdeményezett városi tűzfalfes-
tési sorozatot, a Neopaint Works és a Színes Város 2009-ben. Őket megelőzően 
2006-ban a Randomroutines kortárs képzőművészeti kollektíva festett tűzfalat 
Nagy magmentés címmel a Rózsa utcai óvoda udvarára, mely ma is látható. A 2009-
es 1000% murált is megnézhetjük még, amely az Alsó Erdősori Iskola udvarára 
készült legálisan. Ugyanabban az évben többek között ők készítették a BubiFeszt 
(Budapest Biciklis Fesztivál) felkérésére a dekorációt, az Alkotmány utca és Bajcsy-
Zsilinszky út sarkára.

A Neopaint városdekorálási tematikája visszanyúlik a múltba, megidézve ezzel 
a kor és az adott hely szellemét. Általában hagyományos témák, fotók, műalko-
tások és régi dokumentumok alapján készítik el kompozícióikat. De nem minden 
esetben: legutóbbi tűzfalukat is 2021-ben Nikon One grafikája alapján festették 
meg a Dob utcában. 

A Színes Város pedig kifejezetten a kortárs képzőművészetből merít, és kér fel 
urbánus művészeket, nemcsak magyarokat. Számukra Victor Vasarely a példakép, 
nevüket, küldetésüket is könyvéről: Színes Város – A művészet hétköznapi életünk-
ben kölcsönözték. A cél egy olyan közösségi művészet, amely az építészettel kar-
öltve, színesebbé és vidámabbá teszi korunk városait. Első munkáikat is a Flórián 
téren és a Városháza parkban, a mester munkássága ihlette. 2014 és 2017 között 
négy, egy hónapon keresztül zajló budapesti tűzfalfesztivált bonyolítottak le (ku-
rátor: Nádudvari Noémi), amely során számos külföldi és magyar alkotó festhetett 
gigantikus, jól látható felületre. Pár külföldi alkotó, akit meghívtak: Luke Embden 
(UK), Animalitoland (BR), Dan Ferrer (ES), Akacorleone (P), Chazme & Sepe (PL), 
Ruben Sanchez (ES). A fesztiválok során nem csak tűzfalak, hanem egyéb városi 
szürkefoltok, pillérek és támfalak is dekorációt kaptak. 

2010-ben a Placcc Fesztivál keretein belül festette meg a személyes névmásai-
val az 1000% a Nyugati téri hídlábakat. 2012-ben pedig ezen a fesztiválon Fix sarok 
projektjükkel Antal Balázs, Hatházi László és Fodor Zoltán egy régi homlokzatde-
korációs technikát elevenítettek fel, a sgraffitót. Tisztelgésként munkássága előtt 
Kárpáti Anna alkotásait örökítették meg a szobrásznő Néger fiú (Az ülő férfi) szobra 
mögötti tűzfalon. 
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A Sziget Fesztiválon is több alkalommal volt Street art szektor, valamint a múzeum 
körletben a témával foglalkozó beszélgetés vagy workshop.

2006-ban kezdődtek meg a 4-es metró felszíni munkálatai, az építési terüle-
tet övező palánkok az évek során többször adtak Urban art rendezvényeknek (pl. 
Write4gold graffiti világverseny) felületet a Rákóczi, a II. János Pál Pápa és az Etele 
téren. Így tehát az aprólékosan kidolgozott (időigényes) graffitiket már nemcsak 
a külvárosban, hanem akár a belvárosban is meg lehetett csodálni.

Egynapos, de annál látványosabb volt a Suppré-Neopaint rendezvénye, az Art 
Station - Urban Art Exhibition and Jam. Erre 2009-ben az épülő négyes metró II. János 
Pál Pápa tér szerkezetkész megállójában került sor.  Városszerte szerveződtek 
a graffiti jamek (Sabotaz, Gödör 3G, Legal War, FilaGraff, Klauzál, Downtown, Beton 
Piknik), ahol élőfestést lehetett látni, festéket, kiegészítőket venni, ez alatt DJ-k és 
MC-k zenéltek, az esti záróesemény pedig általában egy koncert volt. 

Zajos sikert aratott a 2017-es Meeting of Styles graffiti rendezvény a Szemere-
telepen, magyarok mellett 27 külföldi vendéggel az All Caps szervezésében.

2010-ben elindult az Art Moments Vizuális Fesztivál, amely pályakezdő vagy még 
diák művészeknek biztosít bemutatkozást több helyszínen a városban. A fesztivál 
keretein belül zajlott le az Urban Tactics élőfestés és kiállítás a Design Terminálban 
2011-ben, majd 2015-ben a Várkert Bazárban, és 2012-ben az Urban Art kiállítás és 
workshop, mindkettő magyar és külföldi alkotókkal. 

Lassan a kulturális intézmények is nyitni kezdtek a tűzfalfestés irányába. 2011-
ben a Ludwig Múzeum támogatásával valósult meg a Merge Invisible kollektíva 
(Orosz Richárd, Füson Ipek) Nefelejcs projektje. Egy Kisfaludy utcai foghíjteleken 
két szemközti falfelületen idézték meg az egykori társasház enteriőrjeit fekete-
fehérben, mintha röntgenen látnánk azokat.

2014-ben a Trafó homlokzatára kiírt pályázatot Slow nyerte meg és dekorál-
hatta azt jellegzetes daru motívumával. Abban az évben került sor a Neolux Graffiti 
Filmfesztiválra is a Bem moziban, ahol a mozgalomról szóló rövidfilmeket mutatták 
be. Ekkor volt a Neolux magazin lapbemutatója is.

A tűzfalfestési tendencia fontos mérföldköve volt 2017, amikor a MOME-n ter-
vezőgrafika szakon elindult a tűzfaltervezési kurzus, és a következő évben pedig 
a legjobb terv kivitelezésre is került. Ez lett a Kócsag, Zsuffa Zsanna Lídia munkája 
a Bertalan Lajos utcában látható. Az eredeti terv az volt, hogy a tűzfal minden év-
ben megújul, de a lakók ellenezték az újabb átfestést.

Ebben a gesztusban tehát megvalósult Vasarely álma, azaz a városlakók hét-
köznapi életébe bekerült a művészet.
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FIREWALLS, FESTIVALS
Even if one intentionally travels with blinkers in Budapest, with the aim of avoiding 
any work of Urban Art, sooner or later they will run into one painted firewall or an-
other bearing not an advertisement but a composition of art.

During the time the Tate Modern hosted the Street Art exhibition in 2008, enor-
mous murals were created for the building’s facade facing the Thames. Interest in 
painting firewalls rose markedly as a result of the event, even in the case of Urban 
Art festivals with already well established traditions over the years (Backjumps, 
Nuart, Upfest, Wywood Walls).

In Hungary, around the same time, two organisations initiated a series of fire-
wall paintings in 2009: Neopaint Works and Színes Varos (Colorful City). Previously, 
in 2006, the Randomroutines collective of contemporary artists had painted a fire-
wall with the title The Great Seed Rescue (Nagy Magmentés) in the courtyard of the 
Rózsa utca kindergarten which can be seen to this day. The 1000% mural, creat-
ed - legally - in 2009, can also still be seen in the courtyard of the Alsó Erdősori 
School. In the same year, the 1000% crew decorated the corner of Alkotmány utca 
and Bajcsy-Zsilinszky út at the request of BubiFeszt (Budapest Bicycle Festival).

Neopaint’s urban decorative themes reflect on the past, evoking the spirit of the 
era and the venue. Their compositions are generally created on the basis of tradition-
al themes, photos, works of art and old documents. But not always: their latest fire-
wall, painted in Dob utca in 2021, was based on a work by the illustrator Nikon One.    

Színes Város, on the other hand, only delves into contemporary fine art and 
doesn’t limit their requests from urban artists to Hungarians. Victor Vasarely is their 
inspiration, and their name, as well as mission, comes from his book: Colorful City 

– Art In Our Everyday Lives. The goal is a kind of community art that, hand in hand 
with architecture, makes the cities of our time more colorful and cheerful. Their first 
works, on Flórián Square and City Hall Park, were inspired by the work of the master. 
Between 2014 and 2017, they organized four firewall festivals in the capital in the 
course of a month (curator: Noémi Nádudvari), during which time a number of foreign 
and Hungarian artists got to paint gigantic, high-visibility surfaces. Some of the for-
eign artists they invited were, Luke Embden (UK), Animalitoland (BR), Dan Ferrer (ES), 
Akacorleone (P), Chazme & Sepe (PL) and Ruben Sanchez (ES). In addition to firewalls, 
other grey areas in the city, such as pillars and retaining walls, were decorated in the 
course of the festivals.  

In 2010, in the framework of the Placcc Festival, the 1000% crew painted the 
pillars of the Nyugati Square bridge with personal pronouns. During the festival’s 
2012 edition, Balázs Antal, László Hatházi and Zoltán Fodor revived an old facade 
decoration technique, sgraffito, with their Fixed Corner project. Their work pays trib-
ute to the sculpture The Sitting Man (Néger fiú), by the artist Anna Kárpáti, in front of 
the fire wall.
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The Sziget Festival has featured a Street Art sector on a number of occasions, 
and talks and workshops on the subject have taken place in the event’s museum 
quarter.

In 2006, above-ground work started on the number four metro line, and the ply-
wood walls surrounding construction areas on Rákóczi, Pope John Paul II and Etele 
Squares were offered for use by Urban Art events (e.g. Write4gold international graf-
fiti competition) several times. In this manner the meticulously crafted (time-con-
suming) graffiti could be admired not just in outlying areas but in the centre of the 
city, too.

Although it lasted only a single day, the Suppré-Neopaint’s event Art Station - 
Urban Art Exhibition and Jam was a far greater spectacle than the limited time span 
would suggest. It took place in 2009, in the topped-out John Paul II station of the 
number four metro line. Graffiti jams were organized around the city (Sabotaz, Gödör 
3G, Legal War, FilaGraff, Klauzál, Downtown, Beton Piknik) where live painting could be 
seen, paint and accessories could be bought, and all the while DJs and MCs played, 
while things were generally wound up with a concert.

The 2017 Meeting of Styles graffiti event organized by All Caps in Szemeretelep 
was a rousing success involving 27 foreign guests in addition to Hungarians.

In 2010 came the launch of the Art Moments Visual Festival which gave ca-
reer-starters or even student artists a chance to show their work at a number of 
venues in the city. In the framework of the festival, the Urban Tactics live painting and 
exhibition took place at the Design Terminal in 2011 and at the Castle Garden Bazaar 
in 2015, while the Urban Art exhibition and workshop was held in 2012, both with the 
participation of Hungarian and foreign artists.

Cultural institutions slowly grew more open to the idea of painting firewalls. 
In 2011, the Forget-Me-Not project of the Merge Invisible Collective (Richárd Orosz, 
Füson Ipek) was realized with the support of the Ludwig Museum. On a firewall in 
an empty lot in Kisfaludy utca, they created a black-and-white image recalling the 
interior of the apartment building that had once stood on the site, as if one were 
looking at an X-ray.  

In 2014, Slow won a contest called to decorate the facade of the Trafó with 
crane motifs.

In the same year, the Bem Cinema hosted the Neolux Graffiti Film Festival which 
showcased short films on the movement. The magazine Neolux launched at the 
event.

Another important milestone came in 2017, with the start of a firewall-painting 
course in the graphic design program of the Moholy-Nagy University of Art and De-
sign (MOME). The best plan produced in the course was realized the following year. 
Zsanna Lídia Zsuffa’s work Heron can be seen in Bertalan Lajos utca. The original 
plan was to repaint the firewall every year, but local residents, having grown fond of 
the work, opposed the plan.

With this gesture, Vasarely’s dream of making art an everyday part of city-dwell-
ers’ lives came to fruition.
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A kiállítás kurátora és a katalógus szövegét írta, Zsigó Bianka:
2010-ben szerezte meg Művészettörténész MA és Művészettörténet Tanár diplo-
máját az Eltén. Street art kiállításait a kArton Galéria munkatársaként szervezte: 
Fúziók, Pofátlan művészet, Eine vs. Drez. Publikációi a témában a Hg.hu-n és a Világ-
gazdaság Műkincspiac rovatában jelentek meg.  Számos magyar képregény kiállítást 
szervezett bel- és külföldön, a legutóbbit a Deák17 Galéria számára 2017-ben Köly-
kök+Képregények címmel. A 2020-as Covid-19 karantén adta a Deák17 Galéria által 
kiadott Városi Dekor Füzet ötletét, amelynek Zsigó Bianka szakmai tanácsadója és 
szerkesztője is volt.

Bianka Zsigó, exhibition curator, author of catalog text:
Awarded MA in art history in education from Eötvös Loránd University (ELTE). 
Organized Street Art exhibitions as a member of kArton Gallery staff: Fusions, Insolent 
Art, Eine vs. Drez. Her publications on the topic have appeared on design portal Hg.hu 
and in the Art Market section of business daily Világgazdaság. She has organized 
a number of Hungarian comic exhibitions in Hungary and abroad, most recently one 
entitled Kids'n'Comics for the Deák17 Gallery in 2017. The 2020 Covid-19 lockdown in-
spired her idea for   the City Decoration Booklet published by Deák17 Gallery, of which 
Bianka Zsigó was also a professional consultant and editor.

A kiállításról további információk, képek és virtuális túra is elérhető a Deák17 Galéria 
honlapján. / More informations, photos and a virtual tour are available at the website 
of the Deák17 Gallery. / deak17galeria.hu/kiallitasok/budapest-street-archaeology-kiallitas

Kurátori tárlatvezetés / Guided tour by the Curator
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A Fővárosi Önkormányzat fenntartásával működő Deák 17 Gyermek és Ifjúsági 
Művészeti Galéria állandó és időszaki kiállítások, képző- és iparművészeti 
tárlatok, szakmai beszélgetések és különböző művészetpedagógiai foglalko-
zások szervezésével járul hozzá a 3 és 23 év közötti fiatalok művészeti 
neveléséhez.

Deák 17 Youth Art Gallery, which is also a public space and an art education 
center, aims at filling the gap in art education, patronage, and talent education 
for the young generation aged between 3 and 23 on national and international 
levels. In this context, the Gallery shows permanent and temporary exhibitions, 
and provides space for professional dialogue in the form of workshops and 
other educational activities.
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