North West Walls: De droom line-up
Arne Quinze is in 2014 verantwoordelijk geweest voor de North West Walls.
Elk jaar een nieuwe streetart kunstenaar, er zijn al wat grote namen geweest.
Rock Werchter is ons favoriete festival, vanwege de gegarandeerde droom
line-up. Deze droom line-up willen we natuurlijk ook op de North West Walls
van Arne.
We hebben gezocht naar de headliners van de street art. Een goede line up
heeft de artiest die in zijn eentje een dag uitverkoopt, een populaire, maar
commerciele topper en een ijzersterke vrouw, die haar mannetje staat in de
wereld van de muziek streetart.

Banksy
De artiest die in zijn eentje een festival uitverkoopt. Een echte wereldtopper en ‘the Boss’ van de streetart.
Banksy startte als een graffiti-artiest. Later is hij meer gebruik
gaan maken van sjablonen zodat het minder tijd zou kosten om
een werk af te maken. Banksy beweert zelf dat hij is overgestapt
op het werken met sjablonen terwijl hij onder een treinstel
schuilde omdat de politie hem op de hielen zat.[1]
Zijn werk op straat trok al snel de aandacht van de media.
Banksy's werk karakteriseert zich door zijn pakkende en
humoristische beelden, in combinatie met slogans. De boodschap
is doorgaans pacifistisch, antikapitalistisch, tegen de gevestigde
orde en voor vrijheid. Hij schildert vooral dieren (zoals apen en
ratten) en mensen (onder anderen politieagenten, soldaten,
ouderen, kinderen). Hij maakt daarnaast stickers, sculpturen en
cd-hoesjes (onder andere voor het Blur-album Think Tank). Een
terugkerend thema in zijn werk is verder het aanpassen van
bestaande kunst waardoor de aard van het stuk radicaal
verandert.

Alec monopoly
Een populaire, commerciele artiest. Alles wat hij aanraakt is direct raak en levert goud geld op, de
Pharrel Williams van de streetart.
Een Monopoly mannetje dat lachend op één been staat, springend, vrolijk, met een zak
vol geld in zijn hand. Het is het werk van de wereldberoemde Alec Andon, beter bekend
als Alec Monopoly. Een graffiti-artiest uit New York die de wereld verovert met zijn
kunst en daar miljoenen mee verdient. In de gallary in London vind je veel van zijn at
work, van lamborghini’s tot en met graffiti bespoten Birkin bags, grote canvassen met
prijskaartjes van €500.000,- en zelfs luxe horloges. Op elk denkbaar object schildert hij
‘zijn’ Monopoly. Het is zijn tweede identiteit, op instagram deelt hij foto’s van zijn luxe
levensstijl en alles glimt en blingt. Het lijkt alsof hij delevende versie van het Monopoly
mannetje is. Zijn identiteit houdt hij ondanks zijn roem en bekendheid mysterieus. Zijn
gezicht is altijd bedekt.

Lady pink
Een vrouw die zeker haar mannetje staat in de wereld van de straatkunst. De P!nk van de streetart.
Vertaald uit het Engels-Lady Pink, geboren Sandra Fabara, is een Ecuadoriaans-Amerikaanse graffiti- en muurschilderingenkunstenaar.
Ze heeft haar carrière gericht op empowerment van vrouwen, waarbij ze graffiti en muurschilderingen gebruikte als rebellie en
zelfexpressie. Zoals Lady Pink zegt: 'Het is niet alleen een jongensclub
In 1980 creëerde ze de volledig vrouwelijke grafitiploeg Ladies of the Ats (LOTA). Binnen een paar jaar begon Lady Pink te rennen met
de graffiti-crews TC5 (The Cool 5) en TPA (The Public Animals). Van 1979 tot 1985 schilderde Lady Pink metrotreinen in New York
City . Ze onderbrak in 1987 een korte onderbreking van het schilderen buitenshuis. [5] Van 1993 tot 1997 werkte ze met haar man,
Smith, aan goederentreinen. In 1980 werd ze opgenomen in de historische New York-show "GAS: Graffiti Art Success" in Fashion Moda ,
die in gewijzigde vorm door de stad reisde naar The New Museum of Contemporary Art .
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