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DE  BUNE 
PRACTICI  
ÎN GRAFFITI 
ȘI ARTĂ 
STRADALĂ

×



EȘTI ARTIST 
STRADAL /
GRAFFER? 
SAU VREI SĂ 
DEVII UNUL?
Am stat de vorbă cu mai mulți artiști din aceste 
domenii și am sintetizat un set de principii, norme 
și practici pe care le recomandăm oricărui 
practicant al acestor modalități de exprimare.



×Aducem plusvaloare prin realizarea de intervenții 
artistice în spațiul public sau privat doar dacă 
acestea pot îmbunătăți din punct de vedere estetic, 
social, civic, politic, etc. Dacă un perete este 
proaspăt renovat, cel mai probabil arată bine...
prin urmare, nu încurajăm intervenția pe astfel de 
suprafețe/clădiri.



×Păstram vizibilitatea  inscripțiilor de pe suportul 
ales (marfare, inscripții centrale termice, puncte 
termice, semne de circulație, panouri informative 
din stațiile de transport public, panouri de informare 
turistică, ș.a.)



×Protejam patrimoniului cultural și arhitectural 
prin evitarea intervențiilor pe clădiri istorice, 
monumente, statui, morminte, artefacte ș.a.



×Protejăm natura prin respectul manifestat față 
de mediu şi patrimoniu natural (strângem gunoaiele 
pe care le producem, nu pulverizăm inutil în aer 
vopsea aerosol);



×Ne informăm şi documentăm în permanență cu 
privire la legislația în domeniile de interes.



×Respectăm munca altor artiști şi evităm să 
intervenim peste lucrarea altui artist, dacă acest lucru 
nu poate fi evitat, asigură-te că produsul tău artistic este 
superior celui pe care îl acoperi, de exemplu: dacă 
trebuie să dai peste un tag, fă-o cu un throw up; 
peste un throw-up, fă un piece, etc.



×Manifestăm grijă față de integritatea morală a 
altor persoane (evităm folosirea unor termeni și 
însemne peiorative, discriminatorii și care pot ataca 
anumite comunități).



×Dacă nu ai autorizație (scrisă) pentru un 
amplasament, ferește-te de poliție/jandarmerie, 
cât și de camerele de luat vederi.



×Dacă te prinde poliția/jandarmeria, asumă-ți-o și 
comportă-te civilizat. Nu ajută cu absolut nimic 
dacă ai o atitudine recalcitrantă. Iar dacă ești singurul 
din grup prins, nu iți turna colegii de breaslă. 



Sperăm să-ți fie de folos recomandările artiștilor, 
iar dacă ți-a plăcut dă share la informații și altor 
persoane cărora crezi că le-ar fi utile. 

artipic.net
asociatia.artipic@gmail.com




