
Blade – King of Graf -
is coming to 

Denmark
I perioden 4. september - 11. september 2007

København, den 2. august 2007
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Hvem er Blade?

BLADE er den ultimative ”graffitiskriver”, som personificerer alt! Hans arbejder og liv udtrykker essensen af 
graffiti: Rå krabat, eventyrer i byens jungle og har lidenskab for at skabe nye bogstavformer og 
bogstavstile. Han omfavner livet, elsker en god historie og den folkelige lov. Ligeledes har han en sund 
anti-autoritær måde at lave skæg og ballade på.
BLADE har altid spillet graffiti-spillet på hans måde og altid kommet godt ud på den anden side. BLADE 
fortæller gerne at ”selvom han har malet mere end 5.000 toge, er han aldrig blevet arresteret”. Ingen har 
nogensinde malet så mange toge i New York og ingen med halv så meget stil, som BLADE. Hvis man er 
vokset op i Bronx i 70’erne kender man BLADE’s navn. 
Den fulde historie om BLADE kan aldrig blive fortalt, idet hundredvis af toge aldrig blev fotograferet eller 
billederne er forsvundet.
Formentlig vil nogle graffitikritikere mene, at BLADE’s arbejder er naive og mærkelige og det var de også i 
de første år. Hans streger viste dog vejen, og det er blevet til den største forandring i det 20. århundrede. 
Hans bogstavformer udfordrer standard logik og traditionel design. Disse nye og umiddelbart erkendende 
afvigelser var et angreb på det vestlige standard-herredømme.
BLADE’s arbejder i 70’erne kan groft opdeles i et antal perioder: 2. generations opstart, hans 3. 
generations arbejder, hvor han tegnede overlappende 3D-bogstaver (den konceptuelle periode), 
Blockbuster-perioden, wholecars-perioden og endelig hans galleri-periode, hvor han overvejende benytter 
gengivelser fra hans ulovlige tog-arbejder.
Den første generation af New York style graffiti malere startede i 1969-1971 og det var malere som 
STAYHIGH og JULIO204 som hovedsagelig var i front. Den 2. generation var i 1971-1973 hvor ”tags” 
begyndte sit indtog. Her var det primært EL MARKO, SKUPERKCOL 223 og BLADE som benyttede 
”fatcaps” (dysser på spraydåsen som laver en bred streg) til at ændre simple tags til bogstaver, som blev 
til et navn. Dette var den første illustrative periode, hvor man forsøgte at tilføje design og 3D-elementer til 
navnet. Disse illustrative påfund inkluderede skyggeeffekter, skyeffekter og 3D-gengivelser for at tilføje 
dybde og gøre navnet mere sofistikeret. 
2. og 3. generationsarbejder er nemme at skelne fra de andre perioder, idet formerne og stregerne af 
bogstaverne er alle produceret i et strøg. Der er stort set ingen rettelse eller genbehandling! 
Bogstavformerne er aldrig udjævnet eller genbehandlet. Normalt er der kun benyttet 2 eller 3 farver. 
Omridsfarven er ofte brugt til dekorative motiver - både indenfor og udenfor. Hvis der laves fejl eller der 
dryppes, bliver værket ikke repareret. Disse ”ikke-færdige-værker” er en visuel bekræftelse på hastværk, 
grundet det ulovlige miljø, de var produceret i.
I sommeren 1974 - efter at have skabt hundredvis af forskellige bogstavformer, startede BLADE det næste 
niveau, som han kaldte ”hans konceptionelle fase” og hans ”Octopus car”, som er et tog med en lilla 
blæksprutte, som holder et bogstav fra hans navn i hver sin fangarm. Bogstaverne er spredt over hele 
togvognen. Der gik ikke lang tid før denne pioner malede et stort antal ”wholecars” med konkrete temaer 
som ”Dancing Band”, ”Son of Sam” og ”Pinball car”. 
”Dancing Band”- vognen kunne ikke være mere funky i den tid. Der var ikke noget andet band, som 
tidligere havde malet deres egen reklame på siden af togene.
Andre graffitimalere var karakteriseret ved simple dekorative motiver med matchende skyer og samme fyld 
som i bogstaverne. BLADE derimod var anderledes på den måde at både bogstaverne og baggrundene 
havde forskellige koncepter. 
Næste fase i BLADE’s arbejder var hans Blockbuster periode, eller rettere sagt hans minimalistiske 
periode. Hans idé var simpelthen bare at dække togene med enkle, læselige blokbogstaver. BLADE 
introducerede udtrykket ”blockbuster” i graffitiens modersmål. Idéen var at gengive hans navn overalt, som 
kunne genkendes indenfor tog- og kommunikationssystemerne. Denne periode ebbede ud, da COMET og 
BLADE hver især fordelte deres navne over 2 ”wholecars” og derved lavede en 4 togs-mission og fik 
derved reklame på 4 toge i stedet for 2.
BLADES arbejder på lærreder er ikke nær så ”frodige” som hans tog-malerier. BLADE er en mand med 
lidenskab og drømme og finder også motivation ved at male på lærreder, og mange af disse billeder er 
gengivelser og idéer fra 70’erne. 
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Projektet

Artboks fra Århus prøvede for et par år siden at få Blade til Danmark og havde i den 
forbindelse også fået tilskud til projektet, men besøget blev desværre aflyst i sidste 
øjeblik pga. sygdom i Blades nærmeste familie.

Det er tanken, at Blade i København skal holde nogle foredrag samt male på 
Christiania og i Sydhavnen sammen med danske graffitimalere. Derudover vil hans 
maleriet blive vist i graffitigalleriet.dk

På sin vej til Århus skal Blade ligeledes male på en lovlig mur i Fredericia. 

I Århus skal han holde foredrag samt udstille sine fotos af malede tog mv. fra N.Y. i 
galleriet Artboks.

På hele turen vil han blive fulgt tæt af Henrik Jensen og hans film-crew.

graffitigalleriet.dk, Henrik Jensen samt Artboks vil søge diverse fonde mv. om penge til 
gennemførelse af projektet.

Blade og hans kone Portia
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Program

Tirsdag den 4. september
Blade ankommer til Københavns Lufthavn fra New York

Tirsdag den 4. september og onsdag den 5. september
Livepainting i Sydhavnen, Christiania mv.

Onsdag den 5. september
Foredrag på Statens Museum for Kunst

Torsdag den 6. september
Fernisering i graffitigalleriet.dk i København samt afterparty

Fredag den 7. september
Livepainting i Fredericia

Lørdag den 8. september
Fernisering i Artboks i Århus samt afterparty

Søndag den 9. september
Foredrag og film i Århus

Mandag den 10. september
Interview med Blade - Mediehus Århus

Tirsdag den 11. september
Afrejse fra København til Amsterdam
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graffitigalleriet.dk 
i København

graffitigalleriet.dk blev kontaktet af Henrik 
Jensen, som tilfældigt havde mødt Blade 
i London, hvor Blade gav udtryk for, han 
gerne ville udstille sine billeder i 
Danmark. På den måde kom 
graffitigalleriet.dk i kontakt med Blade og 
Portia (Blade’s kone).

graffitigalleriet.dk vil i lighed med Henrik 
og Artboks vise den subkultur der findes i 
ethvert land, hvor USA har været 
forgangsland. 

Det unikke er, at Blade på trods af sine 
50 år stadig brænder for at male graffiti -
og dermed er han den rette person til at 
vise omverdenen, hvad graffiti også er. 

graffitigalleriet.dk vil med udstilling af 
Blade’s værker vise, at 

GRAFFITI ER EN LIGEVÆRDIG 
KUNSTART INDENFOR 
BILLEDKUNSTEN

graffitigalleriet.dk glæder sig til at byde 
gadekunsten indendørs.

graffitigalleriet.dk
Vesterbrogade 171
1800 Frederiksberg C
info@graffitigalleriet.dk

Jeanette Oxvang 
joxvang@gmail.com
2234 0227

Jeppe Westrup
jw@domicil.dk
2618 1227
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Artboks i Århus

Artboks ønsker at lave en udstilling der ikke blot viser Blades værker, men samtidig forsøger at 
skabe et unikt billede af New York, den gang hvor togene kunne køre i månedsvis bemalet med 
gennemførte farvestrålende figurationer. 
Vores vision er at vise et romantisk billede af en subkulturs spæde start, hvor beskueren -
gennem unikke stedspecifikke bemalinger af gallerirummets vægge og fotografier fra Blades 
fotosamling som rummer flere tusinde billeder, da Blade har verdens største fotosamling af 
subwaygraffiti fra New York - får en følelse og en fornemmelse af, hvordan det var dengang og
hvad der drev og stadig driver en nu 50-årig fuldvoksen mand til at male graffiti.
Graffiti er jo i mange år blevet betragtet som gemen vandalisme, men Artboks har med tidligere 
udstillinger forsøgt at komme denne fordom om graffiti og graffitimalere til livs, ved at udstille 
nogle af de bedste graffitimalere fra Danmark, så vores publikum kan se, at graffiti er meget 
meget mere end Tags på gaden, og vi forsøger stadig. 
I forlængelse af vores tidligere udstillinger, ser Galleri Artboks det som en selvfølgelighed at 
invitere en af grundlæggerne for en af verdens mest omfattende subkulturer, der samtidig er 
opfinderen af konceptuel graffiti. Det startede i 70ernes New York, og blev af mange unge i 
ghettoerne betragtet som en måde at skabe sig et navn i en verden af håbløshed og fattigdom, 
at skille sig ud fra mængden ved at skabe sig et navn for sig selv og gøre det navn til ens 
identitet. 
Mange har der været i årenes løb, men den mest spændende er stadig Blade, da han er en af 
de få der har været med i pionerårene i New York - næsten et årti før begrebet ”hiphop” opstod. 
Til trods for mange andre fra den første generation af malere, stoppede efter en tiårig karriere, 
fortsatte Blade med samme kraft, da en nyere generation i starten af 80erne begyndte at male 
inden for et bestemt regelsæt som kendetegner det meste graffiti, som vi kender det i dag, og 
Blade har stadig blod på tanden den dag i dag, når det gælder om svinge dåsen. Samtidig har 
han gjort sig bemærket ved at have malet mere end 5.000 New York subway cars, uden en 
eneste gang at have problemer med politiet. 
Listen over publikationer Blade har optrådt i, er heller ikke lille: Bogen "Subway Art" skrevet af 
Henry Chalfant, som har æren af at bringe graffitikulturen over Atlanten til bl.a. Danmark men 
også resten af verden fra 1984 er værd at nævne blandt mange. "The Art of Getting Over", som 
netop sætter fokus på en række af malere der startede graffitibevægelsen, deriblandt Blade. 
Han har også medvirket i graffitifilm bl.a. verdens første graffitifilm "Stations of the Elevated", og 
filmen der kickstartede graffitibevægelsen i Danmark i 1984 "Style Wars.

Artboks
Spanien 9 B, kld.
8000 Århus C

Anders Reventlov Larsen
nothingf@gmail.com
2737 4208
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Filmprojektet

Genre: Dokumentar/portræt 
Ca. varighed: 1 time 

Præmis
September 07 ankommer den legendariske graffitikonge “Blade” til Danmark. Under sit 
ophold vil han bla. udstille sine malerier, holde foredrag og male live, i fællesskab med 
andre danske malere. Vi vil under denne tourné, portrættere dette historiske besøg, og 
stille spørgsmålet, hvordan kan en person som Blade gå fra at være hærværksmand til 
at blive anerkendt kunstner?

Indhold
I 70ernes New York var graffitien begyndt at blomstre på togene i undergrundsbanen. 
Blade var blandt andre med til at starte og udbrede graffitien. Han blev blandt andet 
kendt for sin store produktivitet og sine mange “Wholecars”, og skulle efter sigende 
være den person der har malet flest toge. Deraf navnet King of Graf. I 80erne ændrede 
Blade retning, og begyndte at udstille sine malerier på gallerier i New York.  I dag rejser 
han verden rundt og udstiller.

I filmen vil vi  dokumentere Blades Danmarks-tourné hvor han blandt andet vil udstille 
sine malerier, sketches  og sin store samling af graffiti fotos fra 70´erne, i henholdsvis 
graffitigalleriet.dk i København og Artboks i Århus. Vi vil  samtidig forsøge at nå ind 
under huden på personen Blade, og finde svar på hvad drivkraften var til i et så stort 
omfang at lave hærværk.

Forløb
Intro vil være en mix af filmklips med graffiti i New York (70-80´erne), blandet med 
speak, hvori der vil blive fortalt om graffitiens/Blades start og historie (evt. Blades 
stemme der kører i baggrunden).

Filmen vil primært blive fortalt igennem en blanding af interviews blandet med Blades 
besøg i Danmark. Tidsperioden vil være kronologisk, fortalt over den uge hans ophold 
varer. Vi vil følge ham henholdsvis igennem København, Fredericia (besøg ved den 
lovlige graffitimur) og Århus, hvor han vil udstille og holde foredrag.

Formål
I filmen vil vi samtidig med Blades besøg også sætte fokus på en verdensomspændende 
undergrundskultur, og dens begyndelse i USA. Idet Blade var en af de første til at 
udbrede graffitien, vil han være perfekt til at underbygge historieforløbet. 

Henrik Jensen
hennenostra@hotmail.com
2738 9498
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Forside på katalog fra Sotherby’s

Blade var den anden nulevende kunstner som udførte forsiden på et katalog 
for Sotheby´s - den første var Andy Warhol.
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Brev fra Blade til graffitigalleriet.dk juli 2007
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Udstillinger med Blade 1981 - 1996

1981 
New Yor /New Wave, PS 1 Long Island City, New York.

1983 
Post-Graffiti, Galerie Sydney Janis, New York. Graffiti, Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam Galerie Yaki 
Kornblit, Amsterdam. 

1984 
Galerie Yaki Kornblit, Amsterdam. Graffiti, Groninger Museum, Groningen. New York Graffiti, Louisiana, Humleboek. 
Zeitgenossische Kunst, Galerie Thomase, Munchen.

1985 
Galerie Yaki Kornblit, Amsterdam. New York Graffiti, Gemeentemuseum, Holland. Stellweg-Seguy Gallery, New York. 
The Stedelijk Museum Helmond, Helmond The Netherlands. 

1986 
New York Graffiti, Leopold-Hoesch museum, Duren. Galerie Yaki Kornblit, Amsterdam. The Stedelijk Museum 
Helmond, Helmond The Netherlands. 

1987 
Art Forum Thomas, Munchen, Germany, Collection Thomas. 

1988 
De Horizon Voorbij, Gemeentemuseum, Holland. 

1989 
Galerie Yaki Kornblit, Amsterdam. The Art Foundation Acedmical Hospital Leiden, Leiden, The Netherlands. 
Nassauisher Kunstverein Weisbaden, Germany (with book"An der Wand" Dr. Johannes Stahl (Hrsg.). Heidelberger 
Kunstverein, Heidelberg, Germany. The Stedelijk Museum Helmond, Helmond The Netherlands. 

1991
Graffiti Art, musee National des Monuments Francois, Paris, France. Musee National Des Monuments Francais, 
Paris, France.

1992 
Gemeentemuseum, Holland. Coming From The Subway-New York Graffiti Art, Groninger Museum, Groningen. 
Quik/Blade, Mannheimer Kunstverein, Mannheim. Quik/Blade,The Stedelijk Museum Helmond, Helmond The 
Netherlands. City Gallery, Milan, Italy. Groninger Museum Show, Groninger Museum, Groningen. The Mannheimer
Kunstverein, Mannheim, Germany. 

1993
Museum Show, Rotterdam Museum, Rotterdam. City Gallerie, Brussels, Belgium. Museum Boymans, Rotterdam. 
Museum, Switzerland. 

1994 
Gallerie Amsterdam, Holland. Castle Helmond, Holland.

1995 
Boyemans Museum, Germany. Museum Dortmond, Germany. Mynheim Museum, Germany Gallerie Heidelberg, 
Germany. Duseldorf Festival, Germany. Mural for the movie, SLEEPERS.  

1996 
Gallerie City, Paris, France. Drawings Show, South Of France. The Stedelijk Museum Roemond, Roemond The 
Netherlands 
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Udstillinger med Blade 1997 - 2007

1997 
Symposium, Museum of the City of New York, New York. Weisbaden Festival, Germany. Frankfurt Gallerie tour to 
Berlin, Germany.

1998 
Festival, Stockholm, Sweden. Academical Hospital Nijmegen, The Netherlands. "Transfer to a new world" 
Symposium, Minneapolis, Juxtaposition, Minneapolis, Minnesota. Blade/Case, Martinez Gallery, New York. Museum 
der Stadt Ratingen, Ratingen, Germany.

1999 
Bronx Museum , New York. Groninger Museum Show, Groninger Museum, Groningen. Brussels Gallerie Festival, 
Brussels, Belgium. Seminar, Portugal, Nov 1 – 5. Seminar Symposium, Japan. 

2000 
Whitney Museum, New York. Brooklyn Musem, Brooklyn, New York. Rock & Roll Hall OF Fame, Cleveland, Ohio.

2001 
NEW YORK CITY URBAN EXPERIENCE, New York. 

2002 
Marco Art Galerie, New York.

2003 
Marco Art Galerie Group Show w/ SEEN, REVOLT, CHINO and PISTOL New York. Henk Pynenbirg Group Show 
Netherlands. 

2004 
Crow Bar Mural, 7' X 50' New York, NY. Down Under Tour Brisbane, Melbourne Australia Aukland New Zealand. 
Aurora Galery Group Show w/ COPE II and PISTOL New York, NY. Marco Art Galerie, One Man show w/ Classic 
Photo Collection New York, NY. Marco Art Galerie, Group Show w/ TREE, GUN229, DURO, JAMES TOP, MARCO, 
ZEPHYR, REVOLT and PISTOL New York. 

2005 
Model Train Show - (LEV) Toy Tokyo, Blade, Stay High 149, Duro, Riff 170 New York. Model Train Show Blade, 
Phase II, Vulcan London, England. Brooklyn Library, Grand Army Plaza Blade Brooklyn, NY. Upper Playground.com
Blade, IZ The Wiz, Stan 153, Cope 2, Ghost San Francisco, CA. www.stylewars.com Blade. "OL" SKOOL  
LEGENDS"  BLADE,COPE2 CORNBREAD,DANGER58,FLINT,IZ THE WIZ, SEEN, PULSE,STAY HIGH 149, STATE 
OF ART, TRACY 168, "THEOUTSIDE INSTITUTE" MEWS, LONDON. HANK PYNENBURG (SYMPOSIUM) DEC 
12TH AMSTERDAM.

2006 
NEW YORK 'mercantile exchange "  BLADE ONE man show. Montana gallery Amsterdam - Jan van 
Galenstraat 58 - Amsterdam Holland. new york "no sleep til brooklyn" group show. Chocolate Bar: Graffiti 
Bars Blade, Crash, Crachee, Crime 79, Dondi, Dr. Revolt, Iz the Wiz, Lady Pink, Spar One and Voice of 
the Ghetto (Stay High 149). 70's show march 8th powerhouse books dumbo brooklyn – 2007. uk group 
show july – 2007. power house books presents blade one man show summer- 2007. Amsterdam & the uk
for a Hip Hop jam (painting).

2007
symposium(question & answers). Mcaig wells Gallery Brooklyn show Blade -Cope2 -jon1-Seen & T.kid Iz
the wiz July 13th 2007



12

Udstilling
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Udstilling
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Udstillinger
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Billede
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Billeder
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Billeder
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Walls
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Toge i New York
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Toge i New York
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Toge i New York
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Toge i New York
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Toge i New York
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Toge i New York
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Toge i New York
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Blade i Amsterdam
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Artikler
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Artikler
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Artikler
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Artikler
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Artikler
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Graffitibøger med Blade
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Merchandise
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Hæfte om Blade
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Fra hæfte om Blade
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Fra hæfte om Blade
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Fra hæfte om Blade
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Fra hæfte om Blade
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Fra hæfte om Blade



40

Fra hæfte om Blade


