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UPSTREAM vám přináší report z BRAZÍLIE.
Na několika dalších stránkách uvidíte graffiti a jeho různé formy v zemi na 
druhé straně atlantiku...
V roce 2005 v těchto končinách pobýval jeden z našich předních style killaz 
CAKES a za 5 měsíců toho stačil udělat víc než dost - jeho pieces, se kterými 
se setkáte na několika dalších stránkách, jsou pouze malým zlomkem jeho 
díla. Ke konci pobytu byl CAKES podpořen svým stájovým kolegou KEYem 
z DSK. Report se ovšem neomezuje jen na věci od KEYe a CAKESe, ale set-
káte se zde s další řadou burnerů - protože masivní productions vládnou tamní 
scéně - za všechny musíme jmenovat alespoň MESYA, writera z německého 
Stutgartu, který v Riu momentálně žije (big up), BINHA, který byl naší 
bránou ke graffiti v šíleném městě jménem Sao Paulo atd atd.
Myslím, že je zbytečné opakovat, že na většině míst v Brazílii je graffiti nejen 
legální, ale kolemjdoucí si produkt užívají skoro stejně jako vy...
Materiálu z této inspirativní mise máme tolik, že se do jednoho čísla ani 
nevejde, proto se můžete těšit na další dávku v UPSTREAMU No.07 a to 
i s rozhovorem s pure writerem z Města bohů, jehož tag je BINHO...!
OBRIGADO!!!!

UPSTREAM is bringing you report from BRAZIL.
You can see graffiti in various forms in the land on the other side of Atlantic 
ocean on few next pages...
In the year 2005 CAKES, one of the real style killaz, spended 5 months in 
that place and he did a lot of work - his pieces on the following pages are only 
a small percent of his huge activity. On the end of his trip CAKES was joined 
with his crew fella KEY from DSK. In this report are not only graffs by 
KEY and CAKES, but you will see a bunch of other burners - because huge 
productions are dayily reality of brazilian streets - we have to mention few 
from this group, such as MESYO, writer from Stutgart (Germany), how lives 
in Rio in this time (big up), BINHO, who was the gate to graffiti in the crazy 
big town of Sao Paulo etc etc.
I think it is not necessary to tell you that graff is legal on most of the walls and 
people passing by you are enjoying the production as much as you...
We got so much material from this inspirative journey, that it cannot fit in one 
issue. In next number of UPSTREAM (No.07) there will be more of graffiti 
Brazil together with interview with pure writer from Sao - BINHO!!!
OBRIGADO!!!

muž z ria (sao paula) men from rio (sao paulo)















































ZEROK

RONHIL /  REBEL

TWO KGS

LOVE YOU.

POWER -  ONE KG -  BROVAR -  KINGS



FUCK U ALL /TOP,  BYS,  TUZ,  HBS/

SKAY + EPOS = LOVE



MIND POWER X 2 (NEL + LOVE PAINTROLLERS)














































































































