
Välkommen på pressträff i samband med premiären av Riksteaterns graffititurné WALLS OF FAME

I augusti startar Riksteaterns hyllningsturné till den öppna väggen – WALLS OF FAME. Med på turnén följer tre av världens främsta graffitimålare; MadC
(Tyskland), Bates (Danmark) och KAOS (Sverige).
Med WALLS OF FAME vill Riksteatern vrida fokus från nolltolerans till tolerans och rikta strålkastarna mot de kommuner i Sverige som faktiskt erbjuder
sina medborgare öppna väggar att fritt uttrycka sig på.

Turnépremiären äger rum fredag 2 augusti på Subtopias öppna vägg i Botkyrka kommun, sedan följer turnéstopp vid öppna väggar i Nyköping, Karlstad,
Malmö och Göteborg.
I samband med varje turnéstopp arrangeras en heldag i respektive kommun, med exklusiv livemålning på den öppna väggen av de tre turnerande
superstjärnorna.

Pressträff i samband med turnépremiären
Dag: fredag 2 augusti
Tid: 11:30
Plats: Vid den öppna väggen vid Hangaren Subtopia intill Albyvägen 38 i Alby
OSA till ellinor@iles.se senast onsdag 31 juli

Under pressträffen ges möjlighet för kortare, enskilda intervjuer med de medverkande konstnärerna och representanter från Subtopia och Riksteatern. Det
kommer även bjudas på livegraffiti i världsklass, korvgrillning och musik från gästande dj:s.

TURNÉPLAN WALLS OF FAME
fredag 2/8: BOTKYRKA/Hangaren Subtopia intill Albyvägen 38 i Alby
lördag 3/8 NYKÖPING/Hamnen
söndag 4/8 KARLSTAD/Vattenreservoaren på Rud
fredag 9/8 MALMÖ/Väggen utanför Folkets Park
lördag 10/8 GÖTEBORG/Draken vid Röda Sten konsthall

KONSTNÄRERNA
Riksteaterns WALLS OF FAME presenterar stolt:

MadC
Tyska MadC är en internationellt verksam graffitimålare och är idag en av graffitivärldens populäraste och mest anlitade. MadC är mest känd för sina
massiva burnerväggar, balanserade pieces och för sin passion för detaljer. Hon har till exempel gjort slående tolkningar av världen i “Jurassic Park” och “Ice
Age”. En annan fablesse hon har är att måla olika varianter av sitt namn eftersom bokstäver och teckensnitt ligger henne varmt om hjärtat. För några år
sedan gjorde hon sitt kanske mest legendariska verk “700Wall”, ett 700 kvadratmeter stort verk och sannolikt den största graffitimålningen någonsin skapad
av en enda person. På väggen fanns hennes namn med på 100 ställen i olika formationer. MadC skriver också böcker och hennes andra bok ”Street Fonts -
Graffiti Alphabets From Around The World” kom ut våren 2011 och finns utgiven på sex olika språk.

Se MadC skapa “700Wall” här:
http://www.youtube.com/watch?v=zFdF0jizGos

Läs mer om MadC här:
http://madc.tv/

BATES
Danske målaren Bates är en av världens största internationella graffitikonstnärer. Han har varit aktiv ända sedan 1984 och har nått legendstatus inom
graffitiscenen. Hans verk finns att beskåda över hela världen och han förekommer flitigt i böcker om graffiti, musikvideos och modefotograferingar. Förutom
att måla på väggar och duk har han även gjort design åt en mängd olika företag. Med fokus på form och teknik kombinerar Bates New Yorks svängiga
rytmer med bubbelbokstäver med Europas mer tekniska skarpa linjer och grafiska precision till något eget.

Läs mer om Bates här:
http://greatbates.com/

KAOS
Svenska KAOS är en av Europas största graffitimålare och utsågs 2012 till årets graffitimålare på Kingsizegalan. Han målade sin första piece 1985 och har
nästan 30 års erfarenhet av graffiti. Hans konst spänner över målade väggar till utställningar på gallerier och konstmässor. KAOS gör även beställda
konstverk och stora muralmålningar för företag, kläddesign och deltar i graffitifestivaler över hela Europa. KAOS figurerar i böckerna “1207” (2007) om
Stockholms graffitivärld och “Kaos – Vandals In Motion” (2012) om Sveriges och Europas graffitimålare.

Följ Riksteaterns WALLS OF FAME i sociala medier:
https://www.facebook.com/artofthestreets
https://twitter.com/artofthestreets
http://instagram.com/artofthestreets

Hemsida:
https://movement.riksteatern.se

Pressbilder och mer information finns på www.riksteatern.se/press



Pressbilder och mer information finns på www.riksteatern.se/press

Om Riksteatern
Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Över 40 000 medlemmar, 230 Riksteaterföreningar, 21 regionala föreningar och 50
anslutna organisationer i hela Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteaterns vision är
scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Riksteatern medverkar till fler än en miljon scenkonstbesök per år och har också en
omfattande internationell verksamhet, bland annat ett flerårigt samarbete med teatrar i Finland. Riksteaterns Tyst Teater har sedan 1977 spelat teater för
döva och hörande barn, unga och vuxna. Södra Teatern AB är ett dotterbolag till Riksteatern och Cullbergbaletten är också en del av Riksteatern. Birgitta
Englin är vd för Riksteatern.


