


palermo
Stolica Sycylii. miasto obudowane mafijnymi legendami, jednak nie strzela, nie wybucha, nie zabija. 
Za to ruch, ciągły ruch, aż drży. Niekończący się hałas kraszony spalinami, gdzie nie gdzie bliżej 
protu, czuć morze, czuć rybę, ale czy to lepiej. Stara tkanka miejska ze swymi wąskim gardłami 
ulic nie wyrabia z obsługą tego co zostawia po sobie cywilizacja, to wszystko wisi zagęszczając 
przestrzeń i tak ciasnego miasta. Ten nakaz bliskości, wręcz ciągłego ocierania się, patrzenia na 
siebie, buduje poczucie akceptacji dla drugiego. mimo wszystko miasto wydaje się drożne, układ 
pracuje, dopuszcza różne spontaniczne miejsca spotkań – które w miastach „doskonałych” uwa-
żane są za nowotwory złośliwe – bazary, budy, stragany, gastronomia na kółkach, to wszystko 
prowokuje do życia na ulicy, w mieście. permanentna gastrokonsumpcja – dostępna na każdą 
kieszeń! – przy akompaniamencie ciągłej rozmowy, tak wygląda miasto otwarte, które swym 
mieszkańcom pozwala po prostu żyć. | kwiatek
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Ulice palermo są 
dobrze zagospoda-
rowane. Tsunami 
street art nie wyrzą-
dziło jeszcz szkód. 
Zupełny brak murali, 
czy jakiś postbank-
siowych szablonów 
nastawionych li tylko 
na radosny uśmiech 
przechodnia bądź 
jakiegoś naiwego 
galerzysty. Czyste 
dotykanie miasta.
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Kibicowskie pozdro-
wienia nie są obce 
ulicą palermo. inte-
resujące jest to, że 
włoscy Tiffosi przy-
najmniej ci z us pa-
lermo jaki ssc Napoli 
wyprocowali sobie 
swój własny kibicow-
ski krój pisma.







Zabudowa miejska jest tak ciasna i nie pozostawia miejsca na jakieś tam trawniki.  
miasto wydaje się być wycięte z roślinności, jej pojawnie się naprawdę szokuje.  
Jednak folra napędzana podmuchami morskimi odnajduje dla siebie dogodne miejsca, 
choć nie zawsze jest to planowane miejsce.





























Każde miasto za-
sługuje na swojego 
charektera spod 
numeru 0-700. 
lubimy uśmiechnięte 
zwierzątka. ale zło 
czycha.











Szablon już dawno porzucił swe zaanga-
żowane szaty i stanął w konkury z ładnymi 
obrazkami z supermarketu. W palermo 
ciężko trafić supermarket, za to udało się 
trafić na nieszablonowy szablon, który za 
każdym razem jest inny. Trzy wzory, które 
można układać w nieskończoność.  
Niczym nieskończoność massmixa.























leworęczność. Na-
byta, czy wrodzo-
na? rwijcie zęby są 
piękne



















Jest mural, tak 
popularny w metro-
pliach europy, zwy-
kle tworzony  
w błogim komforcie 
legalności, ale czy 
wolności?

















Sycylia to kolor czar-
ny, który dominuje  
w ubiorze mieszkań-
ców, być może jako 
reakcja nań klub 
piłkarski us palermo 
dopełni go różowmy.
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