
ELLA kaj PITR malordinaraj strat-artistoj. 

Ĉu vi ŝatas grafitiojn? De kelkaj jaroj, furoras tiu modo. Ne ĉiam 

akceptita de loĝantoj, certe, sed je la vid-punkto de konstruisto, ili 

konsistigas interesan ornamaĵon de muroj ofte grize malgajaj! 

Eble vi legas nian gazeton MONATO? En la numero de februaro 

2018, sub titolo “Grafitio: Beligado aŭ damaĝo?” la aŭtoro 

substrekas la polemikon pri grafitiado. Ĝenerale, grafitioj estas 

malleĝe farbitaj kaj prezentas strangajn literojn sen signifo aŭ 

mallegeblajn. La beleco kaj ornamo de tiaj grafitioj estas en multaj 

landoj kritikitaj! Multaj taksas ilin surmura poluado!  

Bildo 1: Kio malbeligas tiun 

grizan muron? Ĉu la giganta 

farbaĵo de virino sur eskalo, ĉu 

la reklam-afiŝoj? 

 (Ŝi skribas: Lasu la murojn 

puraj!“ 

Tamen iom post –iome, tiu 

strata arto enradikiĝas. Ĉu ili 

daŭros longe sur muroj ne 

devige eternaj? Pri tiu zorgo 

(konservado de verkoj) du 

artistoj ne multe zorgas 

Temas pri ELLA kaj PITR. 

 Ili konatiĝis en 2007 en 

stratoj de Saint-Etienne 

[Sentetjen] la denaska 

urbo de Ella, kiam ili hazarde renkontiĝis en strato: Ili ambaŭ estis 

gluantaj ornamajn paperegojn sur muroj. Tion oni nomu ekzakte 

surmura paper-gluado. 
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landoj. Ili ne hezitas fari bildojn, kies trajto-partoj estas ekster 

kadro! 

 

Bildo 2: Sur fasado de apoteko, pasto eliras el tubo ĝis sur trotuaron, dum apude 

maljunulino ridas pro dento-broso. 

Supre, legeblas, maldekstre “La crème qui adoucit 

les murs” = La kremo, kiu mildigas murojn. / 

Dekstre “Berchu, la brosse à dents qui fait rire” 

Berŝü, la dentobroso kiu ridigas. [en la loka dialekto, 

berŝü signifas sen-dentulon. ] 

Tiuj figuroj aspektas kiel maldaŭraj atestantoj de la 

urba medio, senĉese ŝanĝiĝanta. 

Bildo 3: Maljunulo en piĵamo (nokto-vesto) sukcesas 

dormi en mur-angulo. 

 Pro la malnovega kvalito de la surmura 

puco, tiu pentraĵo eble rapide forviŝiĝos. 
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Ĉar ili majstras multajn teknikojn (paper-gluado, farbado, ŝpruc-

farbo, ktp) ili povis rapide montri siajn verkojn en diversaj lokoj kaj 



Ekde 2012, ili komencas projekcii siajn desegnojn laŭ metodo 

anamorfoza (PIV). Kio estas tio? Ĝi konsistas el intenca 

misformado de formoj, tiel ke viditaj de preciza punkto, ekzemple 

de malproksime, tiuj ŝajnas proporcie realismaj. 

 Bildo 4: Senhejmuloj ŝajnas dormi en 

l’anguloj de strata ŝtuparo. 

Tial ili specialiĝis en reprezentado de 

gigantoj. Neniu sentos timon pro 

iliaj gigantoj, kiuj montras sin 

ordinaraj homoj, ofte maljunaj, en 

ĉiutagaj gestoj. 

Tiuj gigantoj varias laŭ la subaĵo, de 

500 ĝis 21 000 kvadrataj metroj! De 

2013 ili pentris jam pli ol 40 tiajn 

figurojn en kaj ekster Francio. 

 

Bildo 5: Apud la stacidomo de Saint-Etienne, giganta futbal-arbitracianto (pli ol 

30-metrojn longa) atendas la futbalistojn kun ruĝa kupono enmane. 
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Ofte, surmurigi tiajn 

grandajn bildojn postulas 

laborejan preparadon, kio 

klarigas, kial Ella kaj Pitr 

multe uzas la teknikon de 

paper-gluado, en kio ili 

elstaras;  

Bildo 6:Ella kaj Pitr en plena 

agado. 

La strat-artistoj efektivigis 

siajn keadojn ne nur en 

Eŭropo, sed en la tuta 

mondo. Ĉi-sube, parkumejo vidata desupre per senpilota aviadilo. 

Temas pri la tie fam-konata El hombre parajo = La homo-birdo. 

 

Bildo 7: Hom-birdo en Santiago de Ĉilio. Notu la veturilon, sube-dekstre. 

 
En Norvegio, ili kreis sian plej grandan figuron (pli ol 21 00 m2) ! 

Temas pri “Olaf kaj Lilith” Nepre rigardu la proporciojn sur la video 
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provizita de la turisma oficejo de saint-Etienne: Olaf kompare al 

veraj kuŝantaj homoj; kaj sekve Olaf plej malgrandega kompare 

kun Lilith!  

http://www.tourisme-st-etienne.com/ella-pitr-papiers-peintres-stephanois/  

Bildo 8: Olaf ruĝe-kolorigita reĝo kaj Lilith grize. 

  

Bildo 7: Lilith (3) / Olaf (2) / Veraj homoj (1) –ĉi-tie ne videblaj!  

Fontoj: Fotaĵoj de l’aŭtoro en Saint-Etienne-mem. Aldone, senhejmuloj, 

paper-gluantoj + olaf kaj Lilith. + wikipedia 

vidu ĉe franc-lingva retejo kun desupraj vidaĵoj –per senpilota aviadilo: 

http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=1959  
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