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60 gra�  timalere fra hele verden maler på festival-
området. Vi mødte to af dem.

Han er helt omgivet af tegneseriekatte. 
Den 42-årige kroatiske gra�  timaler Lunar 
er ved at lægge sidste hånd på sin 30 kva-
dratmeter store væg. Grønne katte, røde 

katte, gule, tykke, tynde, glade, deprimerede katte.   
»Enhver kat har sin egen personlighed. Den er uaf-

hængig, men loyal. Den har sine særheder. Ligesom 
mennesker, « siger han. 

Lunar er professionel gra�  timaler og kendt for at 
skabe hele verdener af dyreansigter, der altså spej-
ler folk, som de er � est. Han er en af 60 malere, der 
er kommet til festivalen, halvdelen er fra udlandet. 
Tilsammen laver de 3-400 værker over � re dage.

Den 26-årige græker Insane51 har allerede lavet 
et par pieces og har � ere på vej.

»Det er fantastisk det her, for vi har � re dage og 
næsten ubegrænsede mængder maling, « siger han 
 en pause fra sit blå og røde maleri. På afstand ligner 
det næsten et skyggespil, men så � nder han et par 
farvede 3D-briller frem.

»Jeg er kendt for fotorealistisk dobbelteksponeret 
3D, « siger maleren ikke uden stolthed, mens han 
kravler op og ned af en trappestige og justerer 
usynlige detaljer. 

Men med brillerne på bliver maleriet rent faktisk 
tredimensionelt, så den bagvedliggende � gur � etter 
ind og ud af de bogstaver, som hans kollega Aches 
har malet forinden.

»Højdepunktet er de udskæringer, som tømrerne 
skærer øverst i malerierne, « siger han og peger op. 

»Det får malerierne til at stå ud«. 

Gra�  tiprojektet #rfgra�  har 20 års jubilæum i år.
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