


SKODDEMALERI

Når forretningerne lukker om aftenen bliver skodderne truk-
ket ned for indgangen til ostehandleren, barberen, hattema-
geren og mange andre små virksomheder. 

Næsten samtidig bliver andre skodder skubbet op, og åbner 
til restauranter og barer, der hører aftenen og natten til. 

Gaden forandrer sig som i et teater, hvor forskellige bagtæp-
per er med til at understrege stemninger. Larmen, når skod-
derne bliver rullet ned, er med til at understrege, at noget er 
afsluttet, og noget nyt kan begynde. 





SKODDER I GRÀCIA

I bydelen Gràcia midt i Barcelona er der malet  
på næsten alle skodder.  Nogle har været udsat for en rastløs 
kunstner,  der hurtigt har tilføjet sin signatur  
i stor størrelse, mens andre er malet med en akuratesse, der 
oftest forbindes med andre formater som det klassiske maleri 
på lærred og ramme. 

Motiverne er mangfoldige og hentes med største selvfølgelig-
hed fra det daglige liv, den store kunst eller er designet for at 
reklamere for det, der kan findes bag skodden.





20 ÅR MED SKODDER

De mange skodder, som er gengivet her i bogen, er med 
enkelte undtagelser alle affotograferet i perioden 2000-2020. 
Det betyder, at flere af værkerne ikke eksisterer længere, men 
overraskende mange får lov til at blive år efter år. 
Årene giver skrammer og ridser. Nogle bliver repareret og 
holdt vedlige, mens andre efterhånden mister glansen. 

Bogen er ikke en analyse af kampe og diskussioner blandt 
Street Art kunstnere, men i stedet en dokumentation af de 
værker, som man i  rigt omfang kan finde ved at gå en tur 
rundt i bydelen. 

Maleri af skodder er kendt i mange storbyer rundt i Europa, 
men det kunstneriske niveau og mangfoldighed i udtryk er 
slående, når man ser skodder i Gràcia / Barcelona. Kunstner-
nes signaturer kan man ofte finde nederst på skodden. 







SKODDER - DEKORATION

Den dekorative skodde er højt i kurs i gadebilledet. Den mø-
der man på i mange forskellige variationer - store farveflader, 
der støder sammen eller sirlige dekorative detaljer. Der er 
plads til begge dele. 

Ofte er motivet alene skabt som et billede i sin egen ret, men 
der findes også talrige skodder, der henviser til det, der ligger 
bag skodden, hvad enten det er en frisør, en zoneterapeut, en 
ostehandler eller en hattemager, der ønsker at reklamere. 

Reklamer men alligevel med stor frihed til fortolkning for 
den kunstner, der udfører værket. 

Apoteker, er der mange af, og de har stort set alle valgt at lade 
deres skodder blive malet af øvede malere.








