
Graffiti
  Os muros falam...



Grafito
 

Grafite ou grafito (do italiano graffiti, plural de graffito) é o nome dado às inscrições 
feitas em paredes desde o Império Romano. Considera-se grafite uma inscrição 
caligrafada ou um desenho pintado ou gravado sobre um suporte que não é 
normalmente previsto para esta finalidade. Por muito tempo visto como um assunto 
irrelevante ou mera contravenção, atualmente o grafite já é considerado como forma 
de expressão no âmbito das artes visuais, mais especificamente, da street art ou 
arte urbana - em que o writer (Portugal) ou grafiteiro (Brasil) aproveita os espaços 
públicos, criando uma linguagem intencional para interferir na cidade. Entretanto 
ainda há quem não concorde, equiparando o grafite à pichação.
Grafitar espaços públicos ou privados, sem autorização dos respectivos 
proprietários, é atividade proibida por lei em vários países.

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre (adaptação)

http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contraven%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_visuais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_urbana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_urbana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_p%C3%BAblico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_p%C3%BAblico


Pichação é o ato de escrever ou rabiscar sobre muros, 
fachadas de edificações, asfalto de ruas ou 

monumentos, usando tinta em spray aerossol, 
dificilmente removível, estêncil ou mesmo rolo de tinta.

No geral, são escritas frases de protesto ou insulto, 
assinaturas pessoais ou mesmo declarações de amor, 
embora a pichação seja também utilizada como forma 
de demarcação de territórios entre grupos – às vezes 
gangues rivais. Por isso difere do grafite, uma outra 
forma de inscrição ou desenho, tida no Brasil como 

artística.

Pichação - Brasil

http://pt.wikipedia.org/wiki/Monumento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monumento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aerossol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%AAncil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gangue
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gangue
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grafite_%28arte%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil


      
Onde?

       Que mensagem?
       Que objetivo?

  Tipos de graffiti?

Observa os graffiti seguintes e pensa sobre:























































Agora que observaste os graffiti, responde:

onde?
       que mensagem?
       que objetivo?

  tipos de graffiti?



Alguns sites interessantes
Nomen - Wize (Portugal)
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.
nomen1.com%2F&ei=tp6dUq-qMszB7Aapg4DIBg&usg=AFQjCNGvsvfQR943SnLnEZqiHqrro8J0HA&bvm=bv.
57155469,d.ZGU&cad=rja

Marco Almeida (Portugal)
http://2carryon.wordpress.com/tag/marco-almeida/

Os gémeos (Brasil)
http://www.lost.art.br/osgemeos.htm

Vhils (Portugal)
http://www.alexandrefarto.com/

vídeo - Orelha Negra - M.I.R.I.A.M. X Vhils
http://youtu.be/t6FU1Fvn9Nk

Vídeo- Contrastes - Trabalho em cortiça
http://youtu.be/zA4b4OF4bpI

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nomen1.com%2F&ei=tp6dUq-qMszB7Aapg4DIBg&usg=AFQjCNGvsvfQR943SnLnEZqiHqrro8J0HA&bvm=bv.57155469,d.ZGU&cad=rja
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nomen1.com%2F&ei=tp6dUq-qMszB7Aapg4DIBg&usg=AFQjCNGvsvfQR943SnLnEZqiHqrro8J0HA&bvm=bv.57155469,d.ZGU&cad=rja
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nomen1.com%2F&ei=tp6dUq-qMszB7Aapg4DIBg&usg=AFQjCNGvsvfQR943SnLnEZqiHqrro8J0HA&bvm=bv.57155469,d.ZGU&cad=rja
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nomen1.com%2F&ei=tp6dUq-qMszB7Aapg4DIBg&usg=AFQjCNGvsvfQR943SnLnEZqiHqrro8J0HA&bvm=bv.57155469,d.ZGU&cad=rja
http://2carryon.wordpress.com/tag/marco-almeida/
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http://www.lost.art.br/osgemeos.htm
http://www.lost.art.br/osgemeos.htm
http://www.alexandrefarto.com/
http://www.alexandrefarto.com/
http://youtu.be/t6FU1Fvn9Nk
http://youtu.be/t6FU1Fvn9Nk
http://youtu.be/zA4b4OF4bpI


Mr Dheo (Portugal)
http://mrdheo.com/about/

Hazul (Portugal)
http://www.flickr.com/photos/nunomarquescruz/tags/hazul/

Vídeo “Coração de filigrana - Hazul
http://misturaurbana.com/2012/01/hazul-2/

Stick2target - Urban Art from Portugal (lista graffiters portugueses)
http://www.stick2target.com/category/gallery

Blog arte- facto - análise de griffiti
http://arte-factoheregesperversoes.blogspot.pt/2012/11/marionetas-de-merkel.html

Vídeo graffiters invadem Lisboa (out 2013) 1UP X  GRIFTERS
http://youtu.be/suGXHXKuhGw

Eime - retratos
http://www.behance.net/eime
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