
                                                            Chestionar “arta urbană” 

 

Acest chestionar este realizat pentru a se putea afla care este nivelul de cunoștință de cauză a persoanelor 
tinere. Răspunsurile sunt date după propria experiență și propriul bagaj de informații.   

Alexandru, 27 ani 

Teddy, 23 ani 

Daniel, 22 ani 

Andrei, 23 ani  

 

1. Iți este cunoscut termenul de “artă urbană”? 
Da. 
Da. 
Da. Este o formă de artă contemponară apărută pe la sfârșitul secolului XX și în general se referă la asa 
numitul “graffiti”.  
Da, arta urbană este un tip de artă vizuală. 
 

2. Ce reprezintă arta stradală în concepția dumneavoastră? 
Orice formă de reprezentație vizuală în urban. 
Vandalism organizat. 
Arta stradală este un mod de expunere al sentimentelor, a gândurilor unor anumite personae prin 
intermediul desenului și nu numai. 
În opinia mea, arta stradală este reprezentată de desenele liberilor artiști ce se exprimă în mod direct in 
orașe, pe ziduri. 
  

3. Ați practicat în vreun mod această artă? Daca da, ce v-a determinat să faceți asta? 
Da, era interesant. 
Da, nu știu. 
Sincer, da.Cand eram mai mic, însă odată cu trecerea timpului s-a dus farmecul. 
Nu, dar probabil mi-ar placea sa ma exprim în acest mod. 
 

4. Care sunt modurile de exprimare prin intermediul artei stradale? 
Orice adaugă culoare unei zone vechi. 
Trebuie să prindă viață ceva acolo. 
Singurul mod ar fi graffiti-ul văzut pe clădiri, trenuri etc. 
Principalul mod de exprimare prin intermediul artei stradale este graffiti-ul. 
 
 
 



5. Cum a apărut conceptul de “artă stradală”? 
Când omul și-a dat seama că poate să deseneze pe pereți. 
De la un om care și-a dat seama că poate să își scrie numele cu un spray unde vrea. 
Singurul lucru pe care îl știu este că a aparut undeva prin anii 80. 
Probabil din dorința de exprimare și afirmare a artiștilor. 
 

6. Care este mesajul transmis? 
Nu cred că e important mesajul, cât esteticul. 
Diferă de la artist la artist. 
Asta diferă de la autor la autor. Unii doar “tăguiesc” pentru a-și face cunoscut numele, alții creează 
adevărate opere de artă, însă lucrul acesta la fel, diferă de la o persoană la alta, de sentimentele avute 
în acel moment. 
Mesajul poate să difere, în functie de starea pe care o exprimă fiecare lucrare. 
 

7. Considerați acest mod de exprimare deranjant pentru restul populației? 
Nu. 
Cu siguranță unii îl văd deranjant, eu unul nu. 
Dimpotrivă. Dacă acesta ar fi mai mediatizat lumea ar fi un loc mai bun. 
Unele desene pot fi deranjante, dar adevărata artă stradală nu deranjează. 
 

8. Vă implicați în promovarea acestei arte? 
Nu. 
Nu. 
Nu, cu toate că mi-aș dori asta. 
Nu în mod direct. 
 

9. Care credeți că este țara care se bucură de cel mai mult success? 
SUA, unde s-a născut. 
Germania. 
Din câte am înteles de la unii prieteni grafferi, Germania ar fi un loc prielnic pentru asemenea persoane. 
Marea Britanie este una din tările care apreciază arta urbană. 
 

10. Considerați că are un impact mai mare asupra tinerilor? 
Nu. 
Da. 
Nu stiu daca este asa mare, dar ar putea influenta unele minți tinere. 
Asupra celor interesați, desigur. Această formă de artă te dezvoltă într-un anumit fel. 
 

11. Considerați graffiti-ul vandalism? 
Nu. 
O formă ușoară de vandalism. 
Arta. Acesta e cuvântul potrivit pentru această mișcare. 
Făcut în locuri adecvate nu, dar unele persoane “desenează” pe clădiri creștine sau istorice si asta poate 
fi considerat vandalism. 


