
Reykjavik, een tentoonstelling zonder 
galerij  

 
Bij de meest noordelijke hoofdstad van de wereld denk je misschien aan koude donkere dagen, 
winterstormen en mensen die vooral binnen cocoonen. Wat je misschien niet verwacht zijn grote 
graffiti-werken op de muren, gebouwen en werkplaatsen. Felle kleuren, gezichten die je indringend 
aankijken en sterke quotes. De meest noordelijke hoofdstad van de wereld, Reykjavik hangt er vol 
mee. Maar is het legaal in IJsland? En wat voor verhaal schuilt er achter deze graffiti-werken?  
 
Tags en muurschilderingen 
Hoewel graffiti is ontstaan eind jaren zestig in New York, werd deze vorm van kunst pas later 
opgepakt in IJsland. Begin jaren negentig begonnen tieners hier aan deze kunstvorm. 
Tegenwoordig vind je op iedere hoek van de straat tags en muurschilderingen. Een tag is de 
handtekening van een graffiti-artiest of van een groep graffiti-artiesten. Aan deze tag kun je 
de artiest herkennen. Tags worden als vandalisme beschouwd en zijn daarom ook vaak 
illegaal. Je vindt ze vooral op verlaten complexen, parkeerplaatsen en onderdoorgangen. 
Muurschilderingen worden juist in opdracht gemaakt. Je kunt ze herkennen aan de details in 
werken en aan de grootte. Is de muurschildering erg groot en op een hoog gebouw gemaakt, 
dan is dit vaak legaal gedaan.  
 
Iedere dag iets nieuws 
Je kunt dagen door de stad lopen en toch iedere keer weer wat nieuws zien. Zo vond ook 
Diede Rozenboom, toerist in Reykjavik: “In Reykjavik kwamen we erachter dat de stad 
eigenlijk helemaal niet zo groot is, en dat het veel weg heeft van een groot dorp. Overal 
waar we kwamen zagen we grote muurschilderingen op de gebouwen. De graffiti werken 
hebben erg veel kleuren en zijn relatief erg groot. Op mij kwam dit erg artistiek over, wat ik 
in eerste instantie misschien niet had verwacht van IJsland dat vooral bekend staat om de 
natuur. Door deze aangename verrassing was ik geïntrigeerd. Omdat de kunstwerken echt 
opvielen besteedde ik er ook meer aandacht aan en was ik telkens weer nieuwsgierig als ik 
een nieuw werk tegen kwam.” 
 
 
 



De artiesten 
Sara Riel is een bekende graffiti-artiest waarvan vele werken in Reykjavik te vinden zijn. Ze 
werkt met veel kleuren. Ze is afgestudeerd aan de Weißensee University of Arts in Berlijn en 
is naast haar graffitiwerk ook bekend om haar schilderijen, fotografie en cartoons. Een van 
haar bekendste werken in Reykjavik is te vinden in een zijsteeg van de straat Vesturgata. Het 
gaat om een kleurrijk werk op een witte muur. Je ziet een artistieke weergave van een uil 
met een krans van veren om zijn nek heen. Stein Koning is een bekende graffiti-artiest in 
Nederland: “Bij hiphop en skaten ging graffiti gepaard. Ik wilde met graffiti vooral tegen de 
maatschappij aanschoppen en bekend worden in de graffitiwereld. Het is spannend om iets 
illegaals te doen. Je krijgt een adrenaline shock, wat het nog leuker maakt om te doen. Ik 
snap dat het illegaal is, want je beschadigd andermans spullen. ‘s Nachts ga je voor 
kwantiteit, mooie kleuren en strakke lijnen. Maar je kunt niet in detail werken. Mijn tag 
verklap ik niet. Want die kun je nog steeds terugvinden op straat. Nu werk ik veel in 
opdracht op een legale manier. In mijn werken in opdracht zit er detail in alles. Mijn doel is 
om een bedrijf op te bouwen. In elk werk gooi ik al mijn passie. Ik krijg veel leuke reacties op 
mijn werk. Die bevestiging is fijn. Ik zou willen dat het straatbeeld in Nederland meer wordt 
opgefleurd door graffiti. In Amsterdam wordt graffiti vaak weggehaald voor het straatbeeld. 
Dat vind ik jammer.” 
 
Vandalisme 
Graffiti wordt gezien als een vorm van vandalisme en daarom trekt de overheid van 
Reykjavik jaarlijks veel geld uit voor het verwijderen van de werken. Toch wordt er ook veel 
in opdracht van de stad gedaan. Zo kun je verschillende werken zien op de afzetting van 
bouwterreinen. De stad is het hele jaar door op verschillende plekken in aanbouw en om 
deze plekken op te fleuren worden graffiti-artiesten gevraagd om werken te maken. Hoewel 
je op verschillende plekken in de stad kunstwerken vindt van IJslandse graffiti-artiesten zoals 
KIDDUST en UglyBrothers, hangt de stad ook vol met werken van buitenlanders.  
 
Tot in detail 
Op tien minuten lopen van het stadscentrum vind je het havengebied. Het gebied wordt 
gekenmerkt door de vele boetiekjes, markthallen en vissersbootjes. Maar wat vooral opvalt 
is het werk van Guido van Helten. Guido van Helten staat bekend om fotorealistische 
muurschilderingen. Van de kleinste rimpels in het gezicht tot de schaduw op de handen. 
Alles klopt in het werk van Guido. Het doet wat met de kijker. Het laat je stoppen en trekt je 
aandacht.  
 
Dynamisch 
Een belangrijk kenmerk van graffiti is dat het tijdelijk is. Het werk hangt er vandaag, maar 
morgen kan het weg zijn. Dit is wat de stad dynamisch maakt en waarom je als kijker moet 
genieten van de werken die te zien zijn. Reykjavik kan gezien worden als een grote galerij 
waar een kleurrijke tentoonstelling te zien is van verschillende artiesten. Deze 
tentoonstelling is zeker een aanrader en je hoeft niet eens een kaartje te kopen!  
 
 
 


