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Ne aflăm în antropocen, ceea ce înseamnă că amprenta omului asupra ecosistemelor devine din ce în ce 
mai pregnantă. Schimbările climatice, poluarea, extincția speciilor, epuizarea resurselor naturale, conflictele 
armate din nenumărate țări, creșterea populației și crizele economice sunt doar o scurtă agendă a problemelor 
cu care ne confruntăm în ziua de azi. 

A4Activism propune o scurtă istorie vizuală a posterului activist și a organizațiilor societății civile. Acesta 
surprinde relația dintre problemele lumii înconjurătoare, conștiința socială și manifestările artistice ce 
militează pentru schimbare. O parte din acestea sunt specifice secolului XXI, altele reprezintă lupta continuă 
a activismului de la prima organizație neguvernamentală - Anti-Slavery, înființată în 1839, și până în zilele 
noastre.

Albumul prezintă o colecție de peste 200 de postere iconice care au marcat lupta organizațiilor 
neguvernamentale de-a lungul a trei secole pentru diferite cauze: sociale, de mediu, culturale, politice ș.a.
Anti-Slavery, Crucea Roșie, Mișcarea Pacifistă Britanică, FIFA, Organizația Națiunilor Unite, UNICEF, UNESCO, 
Salvați Copiii, Amnesty, World Wildlife Fund, Greenpeace, Oxfam, Friends Of The Earth și Surfrider sunt câteva 
dintre organizațiile care se regăsesc în colecția de postere A4Activism.

Colaborările acestor organizații cu figuri definitorii ale istoriei artei și designului setează reperele și insipă la 
acțiune tinerele generații. Pablo Picasso, Joan Miró, Tom Eckersley, J. Howard Miller, Abram Games, Charley 
Harper, Shigeo Fukuda, Roman Cieslewicz, Milton Glaser, Barbara Kruger, Keith Haring, Guerrilla Girls, Shepard 
Fairey și Banksy sunt câțiva dintre artiștii care și-au lăsat puternic amprenta asupra identității vizuale a 
campaniilor de informare și conștientizare ale organizațiilor neguvernamentale. 

Proiectul A4Activism își propune să crească standardele vizuale din societatea civilă românescă. De aceea, nu 
vor rămâne neexplorate colaborările locale inedite dintre artiști și designeri precum Raluca Bararu, Wanda 
Hutira, Paula Rusu, KITRA, Ștefan Georgescu, care au contribuit la proiectele societății civile și la activismul 
românesc.

Istoria tinde să se repete, de aceea este important să învățăm din greșelile trecutului și să creionăm un viitor 
mai sustenabil pentru noi și tinerele generații.

www.a4activism.ro

INTRODUCERE
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1. ECOLOGIE
„Viziunea mea este să fac lumea să funcționeze pentru 100% din locuitorii ei în cel mai 
scurt timp posibil, prin cooperare spontană și fără dezastre ecologice sau în dezavantajul 
cuiva.”  —  Richard Buckminster Fuller

Citatul lui Richard Buckminster Fuller aparține programului educațional Jocul Păcii în Lume inițiat în 1961, perioadă 
când societatea începea conștientizarea problemelor legate de mediul înconjurător. Pe parcursul anilor ’60 s-au 
declanșat o serie de evenimente nefericite cu efecte ireversibile asupra mediului: testele cu bombe atomice și 
hidrogen, deversări de petrol, incendii în zone protejate, exploatarea resurselor naturale neregenerabile ș.a. Toate 
au contribuit la o stare de alertă mondială.

Pentru prima dată, în 22 aprilie 1970 a fost sărbatorită Ziua Pământului ca reacție a unei deversări uriașe de petrol în 
California. Robert Rauschenberg, reprezentant al curentului Pop Art, a fost printre primii artiști care, în solidaritate 
cu evenimentul, a realizat una dintre primele lucrări pe această temă. În prezent această sărbatoare ecologistă este 
coordonată în peste 193 de țari de către Rețeaua Zilei Pământului. 
În 1972 urma să aibă loc Conferința pentru Mediu la Stockholm unde se discuta pentru prima dată despre 
degradarea mediului înconjurător din cauza acțiunilor omului, care pune în pericol viitorul umanității. 
Pe fondul acestor evenimente apar o mulțime de organizații neguvernamentale care luptă pentru conservarea 
mediului și reducerea amprentei omului asupra naturii. Majoritatea organizațiilor sunt active și astăzi: World 
Wildlife Fund, Friends of the Earth, Greenpeace, Oxfam ș.a.

Părintele grafic design-ului contemporan britanic - Tom Eckersley, a contribuit în perioada anilor ’70-’80 la 
identitatea vizuală a mai multor ONG-uri, iar colaborarea de peste 30 de ani cu WWF este un exemplu grăitor al 
conexiunii unice dintre organizații și artiști. 

Un caz aparte îl reprezintă artistul modernist Charley Harper, care a esențializat într-un mod unic fenomenul 
încălzirii globale prin posterul Warming Warning. Acesta ilustrează pentru prima dată Pământul ca o înghețată 
care se topește, în urma colaborării cu Institutul de Cercetare Polară Byrd. 

Și în România sunt foarte multe colaborări exemplare între artiști și ONG-urile care militează pentru cauzele de 
mediu. Printre ele amintim de Wanda Hutira sau KITRA cu Greenpeace, Pisica Patrată cu WWF România, Ștefan 
Georgescu cu REPER21 și creativitatea din spatele campaniilor Salvați Delta. Ele contribuie la creșterea standardelor 
vizuale ale activismului românesc.
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„Help Save our World”
Tom Eckersley
1981
Într-o colaborare de peste 30 de 
ani, artistul și organizația au realizat 
nenumărate campanii ale căror 
vizualuri țin reflectă un minimalism 
contemporan.

001
„Earth Day ”
Robert Rauschenberg 
1970
Colajul „Pop Art” este inspirat 
de un dezastru produs de om: 
o uriașă deversare de petrol 
în urma căreia, prin decizie 
senatorială, pe 22 aprilie 
1970, a fost declarată Ziua 
Pământului.

005
„Anti-pollution”
Kenji Ito
1970
Un statement dur anti-poluare: 
precum karma, aceasta va 
reveni și vom deveni victimele 
auto-distrugerii.

002
„Europawahl Die Grünen”
Joseph Beuys
1979

003

„Alegerile verzi din Europa” este 
un performance al autorului, 
o critică la adresa influenței 
negative pe care o avem asupra 
mediului înconjurător.

„The Nuclear War”
USSR
1980
Cauzele de mediu nu 
erau străine propagandei 
Războiului Rece.

004

PROTECTIA MEDIULUI

001

004 005

002 003
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006

„Happy Earth
Day”
Shigeo Fukuda
1982
Artistul japonez 
este un alt 
reprezentant al 
statementului 
minimalist, care 
a stabilit trendul 
designului 
decadelor ce vor 
urma.

006
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012

„Man Needs Rainforests too”
Tom Eckersley
1982
Pentru o campanie de conștientizare a prob-
lemelor pădurilor tropicale, artistul alege ca 
personaj-mascotă o maimuță care trage un 
semnal de alarmă asupra exploatării pădurilor 
tropicale.

007
„Anti-Nuclear”
U. G, Sato
1986 
Designerul japonez este una dintre 
figurile definitorii ale minimalismului 
nipon al anilor ‘70 - ’80.

008
„I Pledge Allegiance to the Earth”
Janina Lamb
1992 

009

Posterul transpune textul 
Angajametului de Loialitate al 
Statelor Unite, înlocuind națiunea 
americană cu planeta.

007 008 009

010 011
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011
„Eco Crime”
Luba Lukova
1994
Puterea de schimbare socială 
poate fi instigată doar de  către 
metafore cu o putere vizuală 
mare precum lucrarea artistei 
americane.

„Earth Day ‘95”
Paul Rand
1995
Celebrul designer american face 
un statement minimalist iconic, 
reprezentativ pentru generația X 
care trage un semnal de alarmă 
asupra dragostei față de Pământ.

010

012
„Stop Pollution”
Y&R Sao Paulo
2001
Posterul realizat pentru „Water Pollution 
Program”, al Greenpeace Brazilia, care 
militează pentru scăderea poluării la nivel 
internațional.

„Save or Delete”
Banksy
1999
Vizualul realizat de către faimosul artist stradal 
alertează asupra pericolului pierderii pădurilor 
tropicale amazoniene într-un mod comic dar 
controversat, din cauza personajelor din desene 
animate folosite.

013

013
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015
„Stop Climate Change 
Before It Changes You”
WWF
2008
Printr-o metaforă vizuală 
șocantă, ni se atrage atenția 
asupra consecințelor fizice 
pe care mediul înconjurător 
le-ar putea avea asupra 
umanității.

016
„CO2  Consequences”
Joe Scorsone &
Alice Drueding
2009 
Artistul Joe Scorsone este 
un cunoscut activist în 
lupta pentru problemele 
sociale și de mediu, acesta 
îndemnând la reducerea 
emisiilor de CO2 și a gazelor 
cu efect de seră, fenomen 
devastator pentru ființele vii.

014
„Warming Warning”
Charlie Harper
2002
Lucrarea face un apel 
la conștientizarea 
schimbărilor climatice, 
având la bază cercetările 
institutului profesorului 
Boyce Thompson asupra 
mediului.
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015 016 017

018 019 020

017
„Global Warming”
Jon Weed
2009
Pe principiul “elefantului din 
cameră“, artistul semnalează 
faptul că nu avem timp să 
ignorăm schimbările climatice. 

018
„Power Up Windmill”
Shepard Fairey
2009
Posterul este un statement al 
artistului care vede un viitor 
sustenabil, marcat de energia 
regenerabilă.

019
„Global Warming”
Frederic Tacer
2010
Prin simplitate și eficiență 
artistul ne reamintește că în 
acest ritm distrugând planeta 
ne autodistrugem.
www.frederictacer.net

020
„Let’s Ride”
Jason Hardy
2010
O roată de bicicletă este 
un simbol puternic pentru 
inițiativă, artistul ne îndeamnă 
să renunțăm la emisii și să 
alegem energia verde. 
www.unender.com
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025 026024
„Free the Arctic”
Davide Bonazzi
2013

„Tomorrow’s Climate Today’s Change”
Friends of the Earth
2015
Posterele campaniei filialei olandeze 
a Organizației pentru Reducerea 
Poluării asociază prezervativul, metodă 
contraceptivă, cu una dintre principalele 
surse de poluare ale aerului: gazele de 
evacuare ale motoarelor cu reacție.

„Don’t Worry, Honey, Well Get You Another 
One. Unlikely”
Georgescu Ștefan
2014
Câștigătorul concursului Institului Francez din 
București îl reprezintă un vizual care face o 
paralelă ironică între disperarea unui copil care 
și-a scăpat înghețata și scenariul cumplit al unui 
armagedon. Reprezintă o referință la metafora 
începută de Charley Harper.
www.spoon.ro

O contribuție a designerului italian pentru 
concursul din 2013 al Greenpeace, care 
atrage atenția asupra pericolelor forajului 
petrolier din Oceanul Arctic. Campania 
„#SaveTheArctic” a mobilizat peste 30 de 
artiști italieni ce au contribuit cu postere.
www.davidebonazzi.com

021 022 023

021 023022
„Climate Change Cost Lives”
Melvin Galapon
2010
În campania pentru Oxfam, autorul 
se folosește de metafora unei hărți 
meteorologice, unde o furtună se 
apropie de zona Indoneziei, al cărei 
țărm și populație sunt extrem de expuse 
pericolului. 
www.mynameismelvin.co.uk

„Oil Spill”
Michael „Freestyle“ Thompson
2010
Metafora dezastrului British Petroleum, 
ilustrată prin juxtapunerea cu Marylin 
Monroe, este un tribut adus Pop Art-ului și 
o critică profundă a stilului de viață și de 
consum american.
www.freestylee.net

„Wasting Paper Kills More than just 
Trees”
Paper Hub09 - Brand People
2011
Greenpeace Italia pune în prim plan 
daunele colaterale aduse mediului 
înconjurător de pe urma exploatării 
lemnului de către om.
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024

027 028 029

025 026

027
„We Pollute Ourselves”
Pieter Van Eenoge
2014
Fundația Surfrider militează pentru 
oceane mai curate, care vin o dată 
cu bunele maniere și atenția pentru 
gunoaiele pe care le lăsăm pe plajă 
sau în apă. 

028
„We Pollute Ourselves”
Stevie Spencer
2014
Printr-o campanie de 
conștientizare alarmantă,  
aceeași Fundație Surfrider 
ilustrează expresia „Ești ceea 
ce arunci!“ în cazul de față.

029
„No Fracking Under My House”
Friends of the Earth
2015

Campanie împotriva exploatării gazelor 
de șist care, inițial, a fost interzisă din 
cauza unor interese politico-economice. 
O poveste care s-ar potrivi în majoritatea 
țărilor europeane, unde corporațiile 
încurajează și profită de corupția locală.
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030 031

032 03312



034

035

032, 033
„Let’s Do It Romania!”
Vali Petridian
2015
„Let’s Do it Romania” este una dintre cele mai mari mișcări 
sociale din România. Cu peste 1.400.000 de voluntari, în 7 ani 
de activitate, se ocupă de inițiative sociale și de ecologizare. 
Sunt organizatorii „Zilei de Curățenie Națională”, un eveniment 
dedicat colectării deșeurilor din natură, la scară largă.

În 2016, au existat 9.444 de 
de tăieri ilegale de arbori, 
la nivel național. Media, 
pe zi, de contravenții, 
a fost de 26 de cazuri. 
Înjumătățirea numărului de 
tăieri ilegale este rezultatul 
unor noi prevederi care au 
sporit numărul și valoarea 
sancțiunilor, dar și a unei 
mai mari implicări a 
societății civile în procesul 
semnălarii și creșterea 
rolului jandarmeriei în 
procesul de constatare și 
sancționare.

034
„Încă nu e GAME OVER 
pentru păduri”
Wanda Hutira
2017

035
„Change Your Energy”
KITRA
2017
Evenimentul 
„Greenpeace - Change 
Your Energy”, face parte 
din campania pentru 
energie curată, Energy 
Citizens. Un apel lansat 
către cetățeni, comunități 
și instituții publice care 
vor să devină producători 
de energie regenerabila. 
„Pro-sumatorul” este 
gospodăria sau IMM-ul 
care își produce propria 
energie și alege sa 
furnizeze excesul de 
energie în rețeaua 
națională.

031
„Cut A Tree Kill A Life”
Y&R Malaysia
2016
Malaysian Nature 
Society militează pentru 
ecosistemele fragile ale 
pădurilor Asiei de Sud-
Est, printr-o metaforă 
ilustrată care blamează 
defrișările.

030
„Time To Move On”
Shepard Fairey
2015
Vizualul impune o 
tranziție urgentă către 
energie eco-friendly, 
regenerabilă, până nu 
devine prea târziu.
www.obeygiant.com

13



036

037036 038

039 040 041

PROTECTIA ANIMALELOR

Americane Humane este o organizație 
activă din 1915 și este cunoscută pentru 
eforturile sale de a promova legi 
împotriva cruzimii față de animale. 

Posterul militează împotriva 
folosirii DDT-ului, substanță 
toxică utilizată ca insescticid, 
care dăunează păsărilor și 
ecositemelor acestora.

036 037 038 039
„Be kind to Animals”
Morgan Dennis
1936

„DDT kills birds”
Jukka Veistola & Tapio Salmelainen
1970

„Protect birds”
URSS
1970
Vizual sovietic care îndeamnă 
la ocrotirea păsărilor, viețuitoare 
esențiale în menținerea 
echilibrului ecosistemelor 
pădurilor.

„Working for the Survival
of the Living World”
Tom Eckersley
1982
Se asociază, printr-o suprapunere 
minimalistă, extincția pe cale umană a 
păsării Dodo cu o potențială dispariție a 
celorlaltor specii de animale.
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042 043

044

„Toothfish” este un eco-artist Neo Zeelandez, un artist stradal 
și de intervenție, ale cărui vizualuri alertează societatea despre 
problemele politice și de mediu.
www.toothfish.org

Organizația de Protecție a Animalelor 
Fără Adăpost gestionează adăpostul 
de câini de la Mogoșoaia și a realizat, 
în colaborare cu McCann Erickson 
Bucharest, o campanie creativă, 
folosindu-se de personajul lui Nicolae 
Ceaușescu.

044

040 041

042 043
„Help Save the Sandwich”
WWF
2011
Campania încurajează pescuitul autorizat și, face apel, 
în mod ironic, la aspectul culinar al tonului ca motiv 
pentru stoparea supraexploatării oceanelor.

„Un câine te iubește asa cum ești”
Animapro
2005

„Shark Finning Laws”
Wild Aid
2015
Studioul Featherwax militează pentru 
conștientizarea numărului mare de 
rechini uciși anual. Vizualul compară 
numărul deceselor pe care fiecare 
specie le provoacă celeilalte și pune 
la încercare imaginea temută a 
rechinilor. Tributul adus posterului 
filmului „Jaws” („Fălci”) este pus 
în scenă, totodată, prin alegoria 
rechinului, din vizualul original, 
devenit barcă înarmată care vânează, 
la rândul său, de un rechin.
www.featherwax.com

„The War Against Nature is Over”
Toothfish
2010

„Tu ai putea să faci sex în condițiile astea?”
Salvați Delta
2009
Asociația Salvați Delta promovează, cu umor, o 
situație însă dramatică din rezervația naturală a 
Deltei Dunării: braconajul.
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045

046

045

046

„Natura nu e Reciclabilă”
WWF România
2015
Campania de strângere de fonduri „Natura 
nu e reciclabilă! Redirecţionează 2% pentru 
conservarea naturii” este o colaborare multi-
premiată dintre Ogilvy și organizația de 
mediu.

„Help Save the WOW”
WWF
2011
La momentul campaniei, Rinocerul 
Negru Vest-african încă exista și existau 
demersuri pentru salvarea acesteia. Din 
păcate, în prezent nu mai trăiește nici un 
reprezentant al speciei pe Pământ.
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2. drepturile omului

„Un drept întârziat este un drept negat.” — Martin Luther King Jr.

După Al Doilea Razboi Mondial, mai precis pe 10 decembrie 1948, Organizația Națiunilor Unite a lansat 
Declarația Drepturilor Omului. Deși din 1950 Ziua Drepturilor Omului este sărbătorită în fiecare an de mai 
toate statele lumii, prea puține sunt cele în care aceste drepturi sunt respectate cu adevărat. Lupta pentru 
drepturile omului a dat naştere în timp unor imagini iconice a căror dimensiune activistă se reflectă în 
diverse medii precum arta vizuală, arta stradală, muzică şi film.

Martin Luther King Jr. laureat al Premiului Nobel pentru Pace, este un exemplu definitoriu al luptei 
pentru drepturile civile, pace şi egalitate de şanse. La originile luptei lui King se află una din cele mai 
vechi organizaţii, Anti-Slavery Internaţional din Anglia, probabil cel mai longeviv ONG din lume. Din 1839, 
organizaţia militează pentru abolirea  sclaviei în lume. „Am I Not a Man and a Brother, Am I Not a Woman 
and a Sister?” sunt mesajele unei campanii memorabile ilustrată de artistul Josiah Wedgewood, care a 
generat rezultate reale prin presiune politică asupra guvernului britanic.

Sunt demne de menţionat mişcările feministe care au luptat pentru dreptul la egalitate de şanse precum 
sufragetele secolului XIX şi XX din SUA şi Anglia determinate să îşi sacrifice viaţa pentru dreptul la vot, 
asociaţiile de artiste Women’s Graphics Collective din Chicago recunoscute pentru statement-ul „Women 
Are Not Chicks”, See Red Women’s Workshop din Londra care s-au remarcat prin posterele-colaj „Girls 
Are Powerfull” şi, nu în ultimul rând, Guerrilla Girls memorabile pentru campania „Do Women Have to be 
Naked to get into U.S Museums?” care au constatat că nici măcar 5% dintre artiștii reprezentați în galeriile 
moderne nu erau femei, în timp ce 85% din nudurile expuse în galerii erau femei.

Estetica posterului activist pentru drepturile Omului este transformată din anii ’60 până în prezent de artişti 
care revoluţionează artă modernă şi designul contemporan la nivel internaţional: hispanicii Pablo Picasso 
şi Joan Miro, francezul Raymond Savignac, polonezii Roman Cieślewicz şi Rafal Oblinski, japonezii Shigeo 
Fukuda şi Yosuke Kawamura, americanii George Louis, Shepard Fairey şi Keith Haring, britanicul Banksey, 
italianul Franco Balan, argentinianul Cocco Cerrella şi mulţi alţii. Ei au stabilit colaborări cu organizaţii de 
mare anvergură precum Amnesty Internaţional, care în 1977, prin Campania Prizonierii Conştiinţei, au fost 
laureaţi ai premiului Nobel pentru Pace, cu UNESCO, UNICEF, World Vision sau Shelter. În același timp, 
afișul fotografic capătă un limbaj tipic, de exemplu, Century of the Child, campanie inițiată de UNESCO din 
1969, prin colaborarea cu artistul Jukka Veistola a creat un poster iconic pentru drepturile copilului.

Ca răspuns la problemele generate de comerțul internațional și presiunea multinaționalelor asupra țărilor 
sărace, a apărut în 1988 mișcarea „fairtrade”. Acest parteneriat economic impune marilor companii să 
plătească prețul corect micilor cultivatori din ţările mai puţin dezvoltate pentru produsele lor şi munca 
depusă. Artistul portorican Richarco Levins Morales este renumit pentru lucrările sale în solidaritate cu 
drepturile agricultorilor, protecția mediului, justiția rasială și mișcările de pace.
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DREPTURILE FEMEILOR

047 048

050 051

049

047

048

052051050049

„Sufraj feminin”
Rumsey Carey
1905

„Voturi pentru Femei”
B. M. Boye
1913
Mișcarea sufragetelor era la fel de 
puternică și de prezentă în Statele Unite, 
unde guvernul a organizat în anii ‘20 
campanii pentru defăimarea acestora.

„Esquire - Frumusețea la gunoi”
George Louis & Carl Fischer
1967
Lupta pentru drepturile femeilor capătă 
un aliat important: aliați, revista socio-
politică Esquire care analiza condiția 
femeilor americane, a căror viața înceta 
o dată cu întemeierea unei familii, la 21 
de ani.

„Ziua Femeii”
Eugenia Brandl
1928
Posterul german este o ilustrație 
avangardistă, precursoare a 
minimalismului.

„Femei în acțiune”
L. Aüske
1920
Vizualul flamand este posterul unui 
marș pacifist al unei organizații 
feminine proletare.

„Revendicarea dreptului de vot pentru 
femei”
Karl Maria Stadler
1914

Sufragetele reprezentau un grup extins 
de femei membre ale „Uniunii Sociale și 
Politice a Femeilor din Marea Britanie” și 
militau pentru dreptul la vot și egalitate 
de șanse. Prezența lor era sabotată de 
statul Britanic, fiind victimele abuzurilor și 
petrecând chiar timp în închisoare.

Afișul îndeamnă la demonstrații pașnice 
de Ziua Femeii, la aniversarea de cinci ani a 
sărbătorii.
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053 054 055

056

054
„Singure suntem 
vulnerabile”
See Red Women’s 
Workshop
1976
Organizația feministă britanică 
lupta la nivel social pentru 
conștientizare și respect și nu 
urmăreau o agendă politică.

055
„Femeile sunt viitorul Europei”
Roman Cieslewicz
1978
Artisul de afișe polonez a lucrat 
toată viața la Paris, pentru 
publicații de modă, însă a fost 
implicat și în campanii sociale 
precum această inițiativă a unui 
partid politic francez, de stânga.

056
„Girls Are Powerful”
See Red Women’s Workshop
1979
Colectivul britanic feminist lupta 
pentru combaterea imagini 
negative și stereotipizarea femeii în  
societatea britanică. 

057
„Western Cape 
Region”
Federation of South 
African Women
1979

058
„It’s a Small World 
but not if You Have to 
Clean it”
Barbara Kruger
1990

053
„Women Are not
Chicks”
Colectivul Femeilor 
Graficiene din 
Chicago
1972
Colectivul american a fost o 
inițiativă artistică a „Mișcării de 
Eliberare a Femeilor” din 1970 și 
producea postere, banere și alte 
materiale feminist-activiste.

Cu afirmații îndrăznețe, în blocuri 
mari de text care fac apel direct către 
cititor, artista prezintă ironii feministe 
deloc subtile.

Vizual care celebrează deschiderea 
unei ramuri a Federation of South 
African Women, eveniment la care 
au fost omagiate femeile ce au jucat 
roluri-cheie în revoluția Sud-Africană.
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057

060 061 062

058 059

059
„Do women have to be 
naked to get inside a U.S 
Museum”
Guerrilla Girls
2004
Campania desfășurată de organizația 
feministă „Guerilla Girls” expune 
statutul femeii în sfera artei și, în 
1989, 2005 și 2012, a dezvoltat 
statistici despre procentul de artiste 
cu expoziții la muzeul Metropolitan 
din New York, versus numărul de 
nuduri ce reprezentau femei în 
expozițiile muzeului.

060
„EMPOWER”
Johanna Bjork
2008
Johanna Björk este o susținătoare 
a gândirii strategice în design. A 
contribuit pentru publicații precum 
Dwell, PSFK, Do More, Coco Eco 
Magazine, EcoSalon și Goodlifer 
și a servit în consiliile mai multor 
organizații nonprofit, printre care 
AIGA, Fashion Revolution Day și 
Global Action Through Fashion.

061
„Women Should Not 
Be A Step Behind”
Cargo Collective
2012
Campania „Gender Equality 
Now” lansează o serie de 
vizualuri prin care urmele 
inegale de pantofi masculini 
și feminini exemplifică 
metaforic oportunitățile 
socio-economice oferite celor 
două sexe.

062
„Where are my 
300.000 €?”
Kesselskramer
2014
Campania „Women Inc.” din 
Olanda subliniază diferența 
salarială cumulată de-a lungul vieții 
dintre femei și bărbați. Femeile 
primesc cu 300.000 € mai puțin 
decat bărbații, în întreaga lor 
carieră. Femeile și bărbații sunt 
egali în drepturi, însă nu și în 
oportunități.
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063

064

063
„Military Liability - Military 
Equality”
The Guardian
2013

065
„Activism into Action”
Hayley Powers Thornton-Kennedy
2017
Tânara artistă și ilustratoare 
americană lucreză din pasiune pentru 
soluționarea creativă a problemelor 
sociale și pentru respectarea 
drepturilor omului.
www.hayleypowers.com

064
„Human Rights Article 1”
Coco Cerrella
2014
Designerul argentinian militează pentru 
drepturile fundamentale și egalitatea 
de șanse,. aducând în prim plan primul 
articol al Declarației Drepturilor Omului, 
încălcat de către dogmele islamice.
www.coco.com.ar

„Femeile în Luptă” este o campanie a publicației The 
Guardian, care expune vizual dualitatea situației implicării 
femeilor în armată: pe deoparte, se aduce în vedere faptul 
că serviciul militar reprezintă o provocare fizică pentru 
acestea, în timp ce, pe de altă parte, se atrage atenția că 
războaiele nu sunt câștigate exclusiv prin forță brută.
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066

DREPTUL LA EXPRIMARE LIBERA

066
„Freedom of Speech”
Pei-Ling Ou
2013
„Dezaprob ceea ce 
spui și totuși voi apăra 
până la moarte dreptul 
tău de a o spune” ― 
Evelyn Beatrice Hall. 
Acest faimos citat 
sugerează cu exactitate 
intenția posterului. 
Artista atrage atenția 
asupra dreptului la 
libertatea de opinie 
și de exprimare, 
în conformitate 
cu articolul 19 din 
Declarația Universală a 
Drepturilor Omului.
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067

070 071

068 069

067
„Free Speech Doesn’t Mean 
Careless Talk”
C. R. Martin
1943
Propaganda Celui De-Al Doilea 
Război Mondial a inclus și slogane 
legate de efectele nedorite ale 
Libertății de Expresie.

068
„Freedom of Speech Mexico”
Danielo Castro
1968
Mișcarea studenților mexicani din 1968 
a fost o mișcare studențească împotriva 
Partidului Revoluționar Instituțional (PRI), 
care a avut loc în contextul Jocurilor 
Olimpice de Vară din 1968, din Mexico 
City și a protestelor din întreaga lume 
ale aceluiași an. Evenimentele care s-au 
întâmplat în perioada iulie-octombrie 1968 
sunt numite în mod colocvial, Mexic ‘68.

069
„International Free Press Day”
Angel Boligán Corbo
2017
Caricaturistul de origine 
cubaneză a câștigat concursul 
UNESCO - „Ziua Libertății Presei” 
și făcea parte din inițiativa 
Cartoons for Freedom of 
Expression.

070
„United Nations for 
Freedom of Speech”
Beverly Pick & Joysmith
1950 
Posterul lui Pick a fost o 
comandă a Organizației 
Națiunilor Unite și promovează 
libertatea de exprimare.

071
„Amnesty International 
Freedom”
Yosuke Kawamura
1980
Posterul a fost creat pentru 
Amnesty International Japonia, 
pentru campania „Freedom” din 
anul 1980.
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DREPTUL LA LIBERTATE SI JUSTITIE

072

074

073

073
„Amnesty International”
Pablo Picasso
1959

072
„I Am Not A Man and A Brother, I 
Am Not A Woman and A Sister”
Josiah Wedgwood
1863
Campania realizată la 
jumătatea secolului XIX-lea 
reprezintă una dintre primele 
campanii organizate de un 
ONG împotriva sclaviei, cu 
sloganul „Am I not a Man and 
a Brother, Am I not a Woman 
and a Sister?”.

„O speranță pentru prizonierii de 
conștiință din lume” este o lucrare 
a lui Pablo Picasso creată în 1959 
și ulterior donată organizației 
londoneze care lupta pentru 
drepturile omului. Amnesty 
International s-a lansat în 1961, 
odată cu apariția articolului 
„Prizonierii uitați”, scris de 
fondatorul ei, Peter Benenson.
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075

076 077

074
„Human Rights Week”
Saul Bass
1963
Posterul realizat în parteneriat cu UNESCO 
marchează „Săptămâna Drepturilor 
Omului”. Pe lângă grafica realizată de Saul 
Bass, posterul include câteva din cele 30 
de articole ale Declarației Universale a 
Drepturilor Omului.

075
„Amnesty International”
Roman Cieslewicz
1976
Colajul suprarealist al reprezentatului 
școlii poloneze este apogeul luptei 
invizibile a beneficiarilor serviciilor 
Amnesty: prizonierii politici cu noțiuni 
abstracte despre libertate.

076
„Human rights violation”
Franco Balan
1978
Designerul face un statement 
curajos întrebând dacă are o 
valoare reală declarația Drepturilor 
Omului, dincolo de hârtie.

077
„Prisoner of Conscience”
Juan Miro
1977 
Artistul spaniol, prin stilul său 
inconfundabil, lansează un vizual care 
susține fondul „Prizonierul Conștiinței” 
al Amnesty International.
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078 079 080

081 082

078
„Barbed Wire”
Shigeo Fukuda
1980
Prin minimalismul caracteristic 
al lui Fukuda, afișul surprinde 
violența și îngrădirea 
prizonierilor politici, închiși pe 
nedrept.

082
Protestele Anti-OUG
Paula Rusu
2017
Paula reușeste să esențializeze 
protestul pașnic la care au participat 
foarte multe familii alături de copiii 
lor, în iarna anului 2017, la protestele 
anti-guvernamentale.

081
„One World Romania 
2016”
Ana Blidaru
2016v

080
„Universal Declaration of 
Human Rights”
Woody Pirtle
2002

079
„Corupție Zilnic”
Fundația Extra Art
2002
Proiectul „MindBomb” s-a lansat 
în 2002, cu o campanie de afișe 
anonime care instigau la inițiative 
socio-politice independente, 
pentru a demonta discursul 
dominant al politicii, mass-media 
și industriei publicitare.

La 54 de ani de la semnarea Declarației 
Universale a Drepturilor Omului, designerul 
american, în colaborare cu Amnesty 
International, a creat o serie de 12 postere 
care surprind cele mai importante puncte 
ale documentului adoptat de Națiunile 
Unite în 1948.

Festivalul One World România este 
organizat de asociația cu același nume, în 
parteneriat cu „Programul Statul de Drept„ 
Europa de Sud Est al Konrad-Adenauer-
Stiftung. De la prima ediție din 2008, 
festivalul proiectează filme documentare 
sociale și politice din întreaga lume.
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083

084 085 086

DREPTUL LA HRANA SI LOCUIRE
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087 088

083
„12m2”
Fondation Abbé Pierre
2008
Fondation Abbé Pierre este una dintre cele mai 
active organizații franceze care se ocupă de oamenii 
străzii. Campania lor, 12m2, este un apel la empatie 
față de spațiile foarte mici de locuire din Paris.

086
„Hunger”
Eva Toth
2011

084
„Water is Life” 
Mayer Benedict
2010
Afișul face parte din concursul 
„Water is Life“, care creează 
conștientizare la nivel internațional 
legată de lipsa apei de pe 
continentul African.

087
„A third of homeless people”
Shelter
2012
Campania scoate în evidență situația 
oamenilor fără adăpost, cărora le este 
refuzat dreptul la muncă din cauza 
lipsurilor materiale.

085
„Ne pasă de cei fără casă”
Samusocial
2010
Samusocial are ca scop ajutorarea 
persoanelor adulte fără adăpost. Prin 
campaniile desfășurate, încearcă să reducă 
stigma adusă de opinia publică asupra 
persoanelor defavorizate.

088
„A Home for Everyone”
Coco Cerrella
2015
Cerrella ilustrează foarte minimalist 
presiunea socială și psihologică resimțită 
de oamenii fără adăpost în comunitate.

Posterul pornește de la citatul „Hunger Killed Where 
Grief Had Ony Wounded” – Dante/Heaney. Jumătate 
din banii câștigați în urma concursului la care a 
participat vizualul s-au dus către câștigătoare, 
iar cealaltă jumătate către organizația Save the 
Children.
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DREPTURILE CIVILE SI CELE ALE MINORITATILOR ETNICE

089

092 093

090 091

093
„By Any Means Necessary”
Malcom X
1964
Spre deosebire de pacifistul Martin Luther 
King Jr., activistul Malcom X nu ezita 
să recurgă la violență în lupta pentru 
drepturile egale ale persoanelor de culoare.

092
„One Man One Vote”
Student Nonviolent Coordinating 
Committee Freedom Movement
1963
Mișcarea non-violentă a studenților din 
statul Georgia milita pentru drepturi egale 
și împotriva segregării atât educaționale, cât 
și constituționale.

„Firmly Support American blacks 
in their righteous struggle”
Tsao Yü-Cheng
1960
Afro-americanii erau de aceeași 
orientare de stânga precum chinezii, 
ceea ce i-a determinat să se susțină 
reciproc în lupta pentru drepturile 
civile.

090

091
„We Shall Overcome March on 
Washington for Jobs and Freedom”
Louis Lo Monaco
1963
Afișul este unul din vizualurile reprezentative 
ale Mișcării Civil Rights, o combinație între 
colaj și fotografie. Lo Monaco pare un 
precursor al lui Jean Michel Basquiat.

089
„This World cannot exist Half 
Slave and Half Free”
John Philip Falter Designer
1914
O campanie socială împotriva 
discriminării rasiale în perioada 
Primului Război Mondial, când 
afro-americanii erau încurajați să se 
înroleze în armată.

31



094 095

094
„I Have a Dream”
Anonim
1968
Inspirat de Gandhi, Martin Luther King Jr. 
a inspirat la rândul său generațiile prin 
discursurile sale pacifiste.

097
„You Can Kill a Man but You Can’t Kill an 
Idea”
Sam Hundley
2008
Medgar Evers a fost un activist pentru 
drepturile afro-americanilor, care este 
recunoscut pentru motto-ul “Poți omorî un 
om, dar nu poți omorâ o idee”.

095
„Revolution In Our Lifetime”
Emory Douglas
1967
Celebrul artist, membru al mișcării Black 
Panther, a ilustrat într-un mod tributar 
artei africane lupta constantă a militanților 
pentru drepturile afro-americanilor.

098
„Cunoaște-i înainte să îi judeci”
Cătălin Mitulescu
2008
Programul S.P.E.R – Stop Prejudecăților 
despre Etnia Romă – este prima campanie 
națională de informare și combatere a 
prejudecăților privind persoanelor de etnie 
romă.

096
„Fight Fascism”
Toby Nott
1980
Un afiș în stil punk care este 
împotriva adepților mișcării 
fasciste.

099
„Occupy Wall Street - Take Back. 
Occupied since 1623”
Louis Lo Monaco
2011
Mișcarea „Occupy” s-a manifestat și în 
direcția activismului privind drepturile 
minorităților etnice și critică societatea 
vestică pentru monopolul asupra 
pământului.
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DREPTURILE MINORITATILOR SEXUALE

101100 102

103

100
„Gay in”
Gay Liberation Front 
2011
Membrii Frontului de Eliberare a persoanelor Gay au fost interesați 
să revoluționeze și în interiorul comunității lor. Prin grupuri mici, 
comunități și colective ei au dezvoltat noi modele de familie și 
comportamente sociale.

101
„Gay Rights are Human Rights” for the Gay Pride March
John Jernegan
1978
Gay Pride din 1978 promovează un motto cu un ecou îndelungat. 
33 de ani mai târziu, secretarul de stat, Hillary Clinton, declara 
același lucru către diplomații ONU.

102
„Great American Lesbian Show Galas”
Louis Lo Monaco
1980
Expoziția de artă a adus o critică contemporană normelor de 
gen, promovând arta și artistele lesbiene.

103
„Everyone Deserves a Shot”
Silvia Minguzzi
2012
Artista este membră a 
Partidului pentru egalitate și 
se concentrează, în afișele sale, 
pe egalitatea de gen, drepturile 
homosexualilor și oportunitățile 
egale.

104
„Space Age”
Pride Propaganda
2014
În contextul Jocurilor Olimpice 
susținute la Sochi, în 2014, activiști 
din toată lumea au încercat să 
atragă atenția asupra politicii Rusiei 
ce îngrădește drepturile comunității 
LGBT.
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DREPTURILE COPILULUI

106

105

107

105
„UNICEF”
Cristoph Blumrich
1971
Afișul face parte din 
campania „Un viitor pentru 
fiecare copil” care aniversa 
25 de ani de UNICEF.

106
„Tricotez Pingouin”
Raymond Savignac
1958
Artistul autodidact Raymond 
Savignac, unul din cei mai 
respectați designeri francezi, 
și-a câștigat renumele pentru 
posterele sale comerciale, însă 
nu s-a dat înapoi nici de la 
lucrări necomerciale.

107
„Century of the Child”
Jukka Veistola
1969
Un afiș iconic pentru publicitatea 
contemporană, Century of the 
Child, din campania UNESCO 
1969, care prin colaborarea cu 
artistul Jukka Veistola au creat un 
poster iconic pentru drepturile 
copilului.
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108

111 112

109 110

108
„It’s a Cold World without 
UNICEF”
Carol Venables
1969
Campania promovează ajutorul 
pe care UNICEF îl aduce copiilor 
din întreaga lume.

112
„Some Things Should Never 
Be For Sale”
World Vision
2013
Campanie canadiană pentru 
oprirea exploatării prin muncă a 
copiilor din întreaga lume.

111
„Ai Hăinuțe de Școală?”
Samusocial
2013
Campania este destinată copiilor 
defavorizați, care au nevoie de haine 
și rechizite la începutul școlii.

110
„Modern Youth”
Kerry Roper
2009
Vizualul artistului stradal Kerry Roper 
încearcă să tragă un semnal de 
alarmă privind posesia de arme de 
către minori.

109
„Every Child Needs A Family”
UNICEF
2006
UNICEF promovează prin această 
campania adopția și dreptul 
fiecărui copil la o familie.
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114 115

DREPTURILE MUNCITORILOR

113
„Paterson Pageant program cover”
Robert Edmond Jones
1913
În orașul Paterson, New Jersey, poetul și jurmalistul John 
Reed împreună cu sindicatul Muncitorilor Industriali 
ai Lumii, organizează un spectacol în incinta Madison 
Square Garden unde peste 1000 de muncitori aflați 
în grevă susțin un spectacol de artă performativă 
distrugând granițele dintre performance și protest.

114
„Fellow Workers: Remember!”
Joe Hill Ralph Chaplin
1918
Pe fondul de austeritate a guvernului 
american în ceea ce privește mișcările 
socialiste, apare o mișcare activistă 
care sprijinea miile de simpatizanți 
de stânga care au fost încarcerați. Din 
spatele gratiilor, ei invocă la rezistență.

115
„United Farm Workers”
Xavier Viramontes
1973
Afișul susține boicotul producției 
de struguri din California de 
către muncitorii exploatați 
și prezintă o deitate aztecă 
storcând sânge din struguri, în 
semn de protest.
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116 117

119

118

118
„Fair Trade”
Ricardo Levins Morales
2015
Artistul și pictorul Ricardo 
Levins Morales se descrie ca un 
„vindecător și seducător deghizat 
in artist”. S-a născut în mișcarea 
anti-colonie din Puerto Rico și 
a fost atras de activismul din 
Chicago, unde s-a mutat cu 
familia în 1967.

116
„The HireAbility campaign”
Administration on 
Developmental Disabilities
1979
Campania presupune o serie de 
postere cu diferite personalități 
care au suferit de o formă de 
handicap, încurajând, prin 
puterea exemplului, angajarea 
persoanelor cu dizabilități.

119
„Workers Rights”
Ricardo Levins Morales
2016
Prin activismul său a  
participat la acțiuni de 
solidaritate cu fermierii, 
mediul, muncitorii, pentru 
justiția rasială și mișcări 
de pace.

117
„Spălătorie”
ANOFM
2011
Afișul prezintă o situație 
hiperealistă a unui tânăr 
extrem de talentat, care își 
demonstrează calitățile de 
pictor, în căutarea unui loc pe 
piața muncii.
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3. STIL DE VIATA SANATOS
„În prezent trăim de parcă avem o planetă în plus la dispoziţia noastră” — Jim 
Leape, directorul general al WWF Internațional. 

În perioada celui de Al Doilea Război Mondial, începând cu 1939, au apărut primele campanii de 
propagandă ale Ministerelor Sănătății, care au setat standardele posterelor activiste și au dictat noile 
mișcări contemporane de permacultură. Designeri precum Hans Schleger, Abram Games, Le Bon au facut 
trecerea către „Eat Local, Buy Local, Grow Local”, afișul lui Chris Sials Neal.

Campaniile naționale de alimentație și sănătate au continuat după război, adaptându-se la stilul de viață în 
continuă schimbare al populației aflată într-o continuă creștere. Astfel, campaniile au încercat să abordeze 
bolile moderne precum SIDA, obezitatea și să sublinieze importanța alimentelor sănătoase și a exercițiilor 
fizice. Artistul american Milton Glaser a creat o identitate vizuală pentru campaniile despre Artrita și SIDA. 
Keith Haring este unul din artiștii responsabili cu tranziția artei activiste în spațiul public. El a inspirat și a 
promovat activismul stradal la nivel internațional prin muralele sale care abordau teme precum pacifismul, 
drepturile comunității LGBTQ, toleranța și conștientizarea problemelor legate de SIDA ș.a.

Anii ‘70-’80 anunțau o nouă perioadă a organizațiilor neguvernamentale care s-au mobilizat pentru a 
conștientiza umanitatea de riscurile modelul economic de hiper-producție și hiper-consum. Ca un efect al 
creșterii demografice exponențiale și al publicitatii tot mai agresive menite să creeze nevoi fictive și să facă 
din fiecare produs o iluzie a fericirii, a apărut conceptul de consumerism.

Societatea de consum este o inepuizabilă resursă de creație pentru promotorii artei activiste, de la 
campaniile Oxfam din anii ’80 la lucrările Barbarei Kruger și artiști ai curentului punk, Jamie Reid cu al său 
statement, „Corporate Slavery”, care ridiculizează logo-urile celor mai populare corporații ale lumii. 

Organizații precum AdBusters, au creat în semn de protest evenimente precum “Ziua în care nu se cumpără 
nimic” și boicotează marile companii pentru dezastrele pe care le creează în întreaga lume. Artiști virali 
precum Steve Cutts, prin posterul “Modern Life Condensed” face trimitere la Andy Warhol și Pop Art, care 
aveau aceeași abordare critică la adresa consumerismului.

40



OBICEIURI DE CONSUM

120 121

122

120
„Fair Trade”
Oxfam
1981

122
„Corporate Slavery”
Jamie Reid
1994

121
„I shop therefore I am”
Barbara Kruger
1987

Campania confederației 
internaționale de organizații 
caritabile britanice, axate pe 
reducerea sărăciei la nivel 
mondial, activează pentru a 
convinge guvernul britanic 
să permită ajutor alimentar 
în Africa.

Kruger face un statement 
cu privire la societatea 
de consum, lansând o 
invitație către publicul 
american pentru a-și 
regândi obiceiurile și limitele 
impulsurilor consumeriste.

Afișul Corporate Slavery este un 
print digital pentru de fundația 
caritabilă Warchild, cu ocazia 
unui eveniment de strângere de 
fonduri.
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124

125

126

123
„Modern Life Condensed”
Steve Cutts 
2015

124
„Meat Atlas, Facts and figures 
about the animals we eat”
Friends of the Earth
2014

125
„Your Economy Needs YOU 
To Keep Consuming”
AdBusters
2014

126
„Keep Buying Shit You Don’t 
Need Seagulls Love It”
Diego Gutierrez
2009
Mass media și designul kitsch au 
epuizat cauza încălzirii globale. Însă, 
fotografia lui Gutierrez este cel mai 
grăitor și eficient mod de a reflecta 
societatea de consum în care trăim.

Afișul promovează Raportul „Atlasul 
Cărnii”, care prezintă impactul tot mai 
devastator al producției industriale de 
carne și al produselor lactate asupra 
societății și asupra mediului.

Cutts reinterpretează lucrarea lui 
Andy Warhol, pentru a atinge câteva 
dintre problemele societății, cum 
ar fi lăcomia, consumismul și viața 
corporatistă.

Renumiți pentru lupta anti-consumeristă, 
Adbusters ne provoacă să renunțăm la 
„religia” bazată pe globalizarea piețelor, 
supunerea consumatorului și creșterea 
bazată pe „resurse infinite”.
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130 131

ALIMENTATIE

128
„Salads Help Win the War”
Public Health
1940

129
„Milk for Warmth”
Cleveland Division of Health
1941

130
„Dig For Plenty”
Ministry of Agriculture
1944

131
„Eat Local, Buy Local, Grow 
Local”
Chris Sials Neal
2009

132
„Keeping Fit, Health for Men 
and Boys”
US Public Health Service
1920

127
„Hrăniți-vă cu fructe. Sunt 
eftine și bune”
Guvernul Romaniei
1939

Campania britanică susținea, pe de 
o parte, un regim alimentar sănătos, 
dar și demersul colectiv de creare a 
grădinilor ad-hoc, pentru rații mai 
bune în Al Doilea Război Mondial.

Afișul promovează un stil de 
hrană sănătoasă și face parte 
din proiectele New Deal din anii 
1930 ca răspuns la Marea criză 
economică din Statele Unite.

Afișele campaniei au încurajat 
oamenii să își transforme 
grădinile de flori în loturi de 
legume și, astfel, să crească 
rațiile de hrană.

Afișul încurajează la agricultura 
locală, pe principii sănătoase, ca 
răspuns la efectele nocive ale 
globalizării.

Afișul face parte din 
Cabinetului de stampe al 
Academiei Române, fiind 
interesant datorită tipografiei 
moderniste și art-deco folosite.

O campanie de 48 de postere produse 
de către departamentul de sănătate al 
Statelor Unite, cu scopul de promova 
principiul „Minte sănătoasă într-un 
corp sănătos”.
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SANATATE

132 133 134

135 136 137

037

037

133
„Break the Habit!”
Departamentului de Sănătate 
din New York
1980

134
„Keep Clean”
Erik Hans Krause
1939

135
„Morning Exercices”
Deyneka
1939

Posterul face parte din Proiectul de Artă 
Federală (WAP) și reflectă lupta artiștilor și 
designerilor americani pentru a reconcilia 
noile interpretări ale culorii, formei, spațiului 
și sensului cu abordările tradiționale.

Deyneka este considerat unul dintre cei 
mai importanți pictori figurativi moderni 
ruși. El a realizat o serie de postere cu 
privire la un stil de viață sănătos.

Anunțul anti-fumat folosește tehnici sofisticate 
de design grafic, imaginea țigării suprapusă pe o 
foaie de gheață este zdrobită metaforic, ilustrând 
nevoia de a „rupe obiceiul” vicios.
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141 142 143

139 140

037

136
„Coughs and Sneezes Spread 
Diseases”
Keith Monk
1940

137
„Come to School Clean, 
Combed and Neatly Dressed”
F. Reshetnikov
1944

138
„Night & Day Brush the 
Cobwebs Away”
Abram Games
1945

139
„No Smoking for Better and 
Longer Life”
National Safety Council 
Chicago
1950Lucrarea a fost creată de K. Monk, artist 

militar, și a fost comandată, în timpul 
activităților sale de serviciu de către 
Ministerul Sănătății din Marea Britanie, în 
timpul Primului Război Mondial.

Poster realizat de pictorul F. 
Reshetnikov, reprezentant al „realismului 
socialist”, care promovează igiena și 
îmbrăcămintea curată în rândul elevilor. 

O interpretare suprarealistă 
a lui Abram Games, care 
promovează igiena orală către 
copii.

Afișul promovează siguranța la locul 
de muncă, într-o campanie inițiată de 
Consiliul Național pentru Siguranță 
din Statele Unite.
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144

140
„Obezitate”
Anonim
1950

141

„Fight Tuberculosis”
Galina Shubin
1936
Afișul aparține 
Administrației 
Progresului de 
Lucru din SUA 
pentru prevenirea 
tuberculozei prin 
obiceiuri mai bune 
de mâncare, somn și 
expunere mai mare 
la soare.

143
„Arthritis Foundation”
Milton Glaser
1980
Milton Glaser, artist 
cunoscut pentru 
celebrul „I Love NY”, 
în parteneriat cu 
Arthritis Foundation, 
a realizat acest 
poster pentru 
conștientizarea 
problemelor artritei.

Posterul face parte din 
patrimoniul cultural 
sovietic. Este una 
dintre campaniile 
comandate de guvern 
pentru a promova 
anumite standardele 
privind sănătatea 
populației.

142
„Don’t Burn Your 
Health”
Rychlicki Zbigniew
1968
Graficianul britanic 
Reginald Mount a 
produs multe afișe 
pentru campaniile 
de sensibilizare 
și propagandă a 
Ministerului Sănătății, 
precum acest poster 
anti-fumat în Muzeul 
de Științe.
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145 146 147

148

145,
„Cuplul fidel”
Ministerul Sănătății
1988

146,
„Infidelitate = SIDA”
Ministerul Sănătății
1987

147
„Ce este SIDA”
Ministerul Sănătății
1988

148
„Ignorance = Fear”
Keith Haring
1989

144
„AIDS”
Milton Glaser
1987
Glaser a ilustrat postere destinate 
campaniilor de conștientizare inițiate de 
Ministerul Sănătății privind răspândirea 
SIDA în lume.

Posterul „Ignoranță = Frică Tăcere = 
Moarte”, din 1989 al lui Haring, atrage 
atenția asupra SIDA în timpul crizei din 
anii 1980.

Campania a fost inițiată în 1988 de Ministerul Sănătății prin Institutul de Igienă și 
Sănătate Publică de prevenire și informare a populației cu privire la SIDA și virusul 
HIV. În același an, Organizația Mondială a Sănătății a declarat 1 decembrie Zi 
Internațională de luptă anti-SIDA.
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4 . CULTURA
„Pentru a ne păstra cultura, trebuie să continuăm să o creăm.” ― Johan Huizinga

Huizinga, expert în istorie culturală și analist al comportamentului uman și al conexiunii omului cu artele 
și tradiția, a prevăzut importanța educației în evoluția umanității. El milita, la începutul anilor 1900, pentru 
obligativitatea ei până la o anumită vârstă, lucru pe care Organizația Națiunilor Unite l-a confirmat mai 
târziu, în 1948, prin recunoașterea dreptului la educație în majoritatea regiunilor din lume.
Posterul este o unealtă culturală indispensabilă, din 1890 încoace fascinează puterea de comunicare cu 
masele, chiar dacă asistăm la o saturare a mesajelor vizuale, el nu și-a pierdut locul în societate. Nivelul 
analfabetismului era incomparabil mai mare în secolul XX, dar cu toate acestea afișele reușeau să creeze 
o conexiune între organizatorii de evenimente, comercianți și publicul larg. Nu este de mirare că în timpul 
conflictelor politice din timpul Razboaielor Mondiale ele reprezentau principala metodă de propagandă.

Un exemplu al eficienței posterului o reprezintă Campionatul Mondial de Fotbal. Aflat la prima ediție în 
1930, FIFA - Asociația Federațiilor Internaționale de Fotbal, reușea să umple stadioane cu un sport care 
nu cunoștea încă popularitatea din prezent. ONG-uri precum Uniunea artiștilor plastici moderniști din 
Franța, Asociația literară chineză, Federația artiștilor proletari Niponi, Asociația librarilor elvețieni, Galeria 
americană a femeilor pictorițe și Asociația femeilor artiște de culoare au luptat împotriva segregării rasiale 
din educație cu câștig de cauză din partea ONU, mai întâi în 1962 și apoi al discriminării femeilor prin 
directiva ONU din 1979. 

Artiștii epocii moderne au făcut posibilă răspândirea mesajelor ONG-urilor către mase prin vizualuri 
grăitoare. Printre ei sunt Uruguayanul Guillermo Laborde care a facut afișul primului Campionat Mondial 
de Fotbal, Henry Desmé care a realizat afișul FIFA din 1938, chiar înaintea izbucnirii celui de Al Doilea 
Război Mondial. Paul Colin, Chen Zhi-Fo, Josep Renau, Leupin Herbert lucrau pentru asociații literare și de 
artisti și făceau parte din avangarda curentele moderniste, Art Nouveau, Art Deco, Dadaism, Minimalism 
chinez și Suprarealism. Sub aceeași baghetă de inspirație este și estetica retro-barocă a bulgarului Ilian Iliev 
și seria lui de afise Evolutionary Sight Glowing, Insects Open our Eyes to Colors, pentru Forumul educațional 
RATIO. Afișul Pop Art al lui David Hockney pentru una din cele mai sensibile Olimpiade din Sarajevo ’84, a 
însemnat o abordare curajoasă cu accente de statement politic la adresa discrepanței dintre Estul și Vestul 
Europei.  
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EDUCATIE

149

152 153

150 151

149
„Be kind to books club. Are you a member?”
Greg Arlington
1936
În 1935, ca parte a programului New Deal pentru a 
pune americanii înapoi la locul de muncă în timpul 
Marii Depresiuni, președintele Roosevelt a finațat 
peste 2 miloane de postere realizate de artiști 
americani.

151
„Book Buch Schweizer Büchhändlerverein”
Leupin Herbert
1941
Campania din timpul războiului a Asociației 
Librarilor Elvețieni îndeamnă la educație și 
reflecție, într-o perioadă de conflict politic 
aprins în țările vecine.

153
„Illiteracy Gives Rise to Blind Faith”
Ritwick Das
2011
Posterul face parte dintr-o serie dedicată 
organizației Poster4tomorrow și promovează 
dreptul la educației al fiecărui copil 

150
„In March, Read the Books You’ve Always 
Meant To Read”
Ministerul Educației
1941
Un afiș care încurajează publicul la citit prin 
mesajul „În Martie, ai ocazia să citești cărțile 
pe care ți-ai dorit întotdeauna să le citești”.

152
„Culture - Privilege of All”
Rafal Olbinski
1982
Afișul lui Rafal Olbinski reprezintă o 
excelentă sinteză a suprarealismului, dar 
și a simbolismului, caracteristic școlii 
poloneze de graphic design.
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154

155

154
Poetry Increadible Poetry Norse 
Auditorium
Victor Moscoso
1970
Artiștii posterului de rock, precum Victor 
Moscoso au generat o gamă interesantă de 
lucrări distincte, expresie a noului impuls 
psihedelic al anilor ‘60.

155
„Matka Bazar”
Sorina Vazelina
2017
Asociaţia MATKA face intervenție 
culturală în scop social, promovează 
arta, organizează evenimente culturale, 
sociale și comunitare; încurajează 
educația pentru mediu și un trai sănătos 
și creativ. Au colaborat până acum cu 
artiști precum Justin Baroncea, Ștefan 
Câlția, Irlo, KITRA, Dan Perjovschi, Lea 
și Gheorghe Rasovszky, George Roșu, 
Daniela Vîrlan și Mihai Zgondoiu.
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156 157

159 160

158

158
„El Dolor Universal”
Josep Renau
1932
Afișul este dedicat anarhistului 
Sebastian Faure și vine ca o 
premoniție a Războiului Civil Spaniol 
al anilor ‘30.

159
„Literature - The Literary Association”
Chen Zhi-Fo
1933

156
„Union des Artistes Modernes”
Paul Colin
1930
Mișcarea înființată în 1929, formată din artiști 
decorativi și arhitecți propunea: „Să ne revoltăm 
împotriva a tot ceea ce arată scump, împotriva 
a orice este bine făcut și împotriva moștenirilor 
din vechime, să impunem a vrea, să depășim 
obișnuința ochilor”.

157
„Japanese Proletary Artists 
Federation”
NAPF
1931
Federația Artiștilor Proletari Niponi a fost o 
revistă a două mișcări marxiste proeminente 
la vremea respectivă: „Liga Japoneză a Artelor 
Proletare” și „Liga Artiștilor Avangardiști”.

Posterul lui Chen Zhi-Fo face parte din 
expresionismul chinez. Principalele caracteristici ale 
vremii erau reinterpretarea curentelor vestice într-o 
manieră inspirată de istoria artei chineze.
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161 162

163

161
„Women Painters Federal Art 
Gallery”
WPA
1936
Asociația Femeilor Pictorițe din 
perioada interbelică americană milita 
pentru drepturile femeilor de a ieși din 
stereotipul nevestei-model, casnică și 
obedientă.

163
„Insects open our eyes to colors”
Ilian Iliev
2014
Afisul forumului educațional bulgar RATIO 
este inspirat de expresionismul german și 
de estetica afișului polonez.

162
„Where We At”
Black Women Artists
1972
Asociația femeilor afro-americane 
luptă împotriva segregării din 
sistemul educațional american.

160
„Art Front SUA”
Rafal Olbinski
1934
Revista americană de artă a fost o colaborare 
între galeria de Artă Contemporană 
Americană și Uniunea Artiștilor din America. 
Revista milita pentru drepturile artiștilor, 
echitate în lumea artei și dreptul la liberă 
exprimare.
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166164 165

167

164
„1st FIFA Coupe du Monde”
Guillermo Laborde
1930
Primul afiș FIFA a fost 
câștigătorul concursului realizat 
în anul anterior și este opera unui 
misterios artist multidisciplinar 
uruguayan.

166
„FIFA Coupe du Monde”
Henry Desmé
1938
Primul Campionat Mondial 
înainte de izbucnirea Celui de-al 
Doilea Război Mondial are loc 
în Franța și este ultimul până în 
1950 după încetarea conflictelor.

165
„Tricolorii inspre 1”
Campionat Mundial de Fotbal
1930
Una dintre cele patru echipe 
europene care a jucat în Primul 
Campionat Mondial de Fotbal, din 
1930, în Uruguay este și România, 
clasată pe locul 8 în competiție.

167
„Olympic Winter Games 
Sarajevo”
David Hockney
1984
Artistul pop David Hockney 
realizează posterul Olimpiadei de 
la Sarajevo din ’84, o lucrare care 
ilustrează subtil fractura dintre 
națiunile Europei în perioada 
anilor ‘80.
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„M-am născut în 1962 și pare că pe tot parcursul vieții mele lumea a cerut pacea cu 
încăpățânare, însă a păstrat constant la îndemână conflictul.” —  Chuck Palahniuk

Una din cele mai longevive organizații din lume, activă și în prezent, este Crucea Roșie. Apărută în Elveția anului 
1863, organizația umanitară a pornit la drum cu misiunea de a ajuta victimele de război din zone de conflict. 
Foarte activă în ambele Războaie Mondiale și alte evenimente violente, campaniile lor le-au fost însoțite de afișe 
ale artiștilor și pictorilor Albert Herbert, Charles E. Chambers, McCleeland Barklay, lucrări care mobilizau publicul 
la acțiune, donație și ajutor. Posterele lor reprezintă stilurile moderne abordate Art Nouveau, Expresionism, 
Fovism, Realism, Expresionism și Romanticism.

Lumea posterelor activiste și de propangandă sunt puternic definite de cele două conflicte socio-politice majore 
ale secolului XX: Primul și Al Doilea Război Mondial. În jurul lor și a armelor de distrugere în masă concepute 
în această perioada au apărut organizațiile care militau pentru pacifism: Crucea Roșie, Mișcarea Britanică 
și Elvețiană pentru Pace și Fundația Kibbo Kift. Afișul propagandist avea ca principal scop manipularea. Un 
exemplu este posterul lui Howard J. Miller „We Can Do It!”, reprezentând-o pe Rosie the Riveter în ipostaza de a 
mobiliza femeile la efortul de câștigare a războiului. Mai târziu a Rosie a devenit un icon al emancipării feminine 
prin campaniile Consiliului Internațional al Femeilor și mișcarilor feministe ale anilor ‘70. De asemnea, posterul 
lui Vernon Grant – Women, inspirat de imaginile de tip Gulliver, a creat un nou gen de abordare suprarealistă de 
motivare și mobilizare în efortul de război.

În contrast cu posterele patriotice din periada celui de Al Doilea Război Mondial, designul anilor ‘60 și ‘70 au adus 
un ton menit să alarmeze. Aceste postere au servit ca materiale pentru proteste, fluturași răspândiți în campusuri, 
adesea defăimând guvernul și statul American prin simboluri vizuale pacifiste precum porumbelul alb (opera a 
designerului britanic Gerald Holtom), esențializarea planetei și metamorfoza bombelor în diferite contexte. 

Tranziția de la afișele clasice de propagandă către activismul anti-teste nuclear se face sub inspirația posterelor 
întunecate ale genocidului armean din Primul Război Mondial. Noua generație concepe cu seriozitate și o 
gravitate alb-negru suprarealistă, de exemplu Peter Kennard, U. G. Sato, pentru ca apoi să abordeze o atitudine de 
boicot și expresionism realist prin Birgit Walker și Sheffield Anti-Apartheid Movement, care declară cu încredere 
„Apartheid Kills”. Împotriva Războiului din Iraq organizația și inițiativa Stop the War Coalition a reușit să militeze 
inovativ cu ajutorul artiștilor talentați precum Ralph Steadman.

În 2013 când în SUA se discuta despre legea refugiaților, artista Erin Wrigh a propus concursul de afișe și expoziția 
Posters Without Borders, în care au expus mai mulți artiști americani pasionați de subiectele sociale, Joe Scorsone 
& Alice Drueding, Ivette Valenzuela și John Stobbe. O altă problemă impresionantă este situația socio-politică 
dintre Israel și Palestina, surprinsă de-a lungul ultimelor decenii de Burhan Karkoutly și afișele organizației 
Uniunea Femeilor Palestiniene, dar și de contemporanii Mothanna Hussein și Hadi Alaeddin (Warsheh Studio) cu 
posterele lor. Un alt conflict din zona, situația siriană, este surprinsă aproape Pop Art de către Michael ‘Freestyle’ 
Thompson prin posterul Fuck Wars.

.CONFLICTE POLITICE5
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ANTI ENERGIE NUCLEARA SI ATOMICA

168 169 170

171 172

168
„War Swiss Peace Movement”
Hans Erni
1954
Posterul trimite la rezultatul 
atacului nuclear lansat de Statele 
Unite asupra Japoniei: Hiroshima 
și Nagasaki.

169
„Against Nuclear Testing”
Ryuichi Yamashiro
1957
Perspectiva japoneză asupra 
dezastrului ecologic al bombelor 
nucleare lansate de către SUA și 
incheierea Celui de-al Doilea Război 
Mondial.

„Never Again”
Peter Kennard
1938
Mesaj-memento al ororilor comise de 
atacul Americanilor asupra orașelor 
japoneze cu bombe atomice din 
1945.

171170
„Stop H-Bomb Tests”
Granger
1962
La fel de alarmante precum bombele 
nucleare erau bombele cu hidrogen, care 
aveau o putere de distrugere mai mare și ale 
căror teste creau mari probleme mediului 
înconjurător.

172
„Nuclear Arms Promise No
Future For This Planet”
U. G. Sato
1984
Inițiativă de luptă împotriva posibilității 
unui nou război nuclear, aceste arme fiind o 
amenințare omniprezentă asupra populației 
în timpul Războiului Rece
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GENOCID

173

174

175

176

174
„The Lord Mayor of 
London Appeals for 
Help Armenia”
1918
Organizații umanitare 
din SUA cât și Anglia 
militau pentru strângerea 
de fonduri și ajutorarea 
victimelor genocidului din 
Armenia.

„Apartheid Kills”
Sheffield Anti-
Apartheid Movement
1980
Organizațiile luptau 
împotriva Apartheidului 
prin boicotarea 
produselor de 
proveniență Sud Africană 
și prin solidarizare cu 
victimele.

176

175

„Soweto, Crimes 
Against Humanity„
Birgit Walker
1977
Afiș ce condamnă 
acțiunile politico-
militare ale guvernului 
Sud-African în Soweto, 
ca fiind crime împotriva 
umanității.

173
„Lest We Perish”
American Committee 
Relief in the Near East
1918
Problema genocidului 
armean din Primul 
Război Mondial, când 
Imperiul Otoman a 
masacrat 1 milion și 
jumătate de armeni.
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MIGRATIE

177 178

179 180

„International 
Immigration Poster 
Exhibition”
Erin Wrigh
2013

177,

„Immigration Reform”
Joe Scorsone & Alice 
Drueding
2013

178,

„Things They Carried”
John Stobbet
2013

179,

„They Are People”
Ivette Valenzuela
2013

180,

„Death to the Baby-Killer”
The British Peace 
Movement
1917

181

Lupta „Mișcării Britanice 
pentru Pace” a fost adesea 
interpretată greșit drept 
anti-patriotism,.Astfel, unii 
membri și militanți au fost 
închiși de către autoritățile 
vremii.

Lupta „Mișcării Britanice 
pentru Pace” a fost 
adesea interpretată greșit 
drept anti-patriotism. 
În 2013, când în SUA se 
discuta despre legea 
refugiaților, artista Erin 
Wrigh a propus concursul 
de afișe și expoziția 
Posters Without Borders, 
în care au expus mai 
mulți artiști americani 
pasionați de subiectele 
sociale: Joe Scorsone & 
Alice Drueding, Ivette 
Valenzuela și John 
Stobbe. 

posterswithoutborders.
com/About-Posters-
Without-Borders
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PACE

181 182 183

184 185

„War Won’t Work”
John Hargrave
1930

183

Orgazația fost înființată în 1920 
de către artistul Hargrave, care 
s-a ocupat și de latura vizuală. 
La origine, aceștia erau cercetași 
care promovau mesaje pacifiste, 
însă au fost des considerați drept 
o sectă religioasă.

„United Nations For 
Understanding For Peace”
F. C. Veit
1945

185

O campanie ce anunță sfârșitul celui 
de Al Doilea Război mondial.

„NIE Poland”
Tadeusz Trepkowski
1952

184

Polonia a fost una dintre cele mai 
bombardate țări din Al Doilea Război 
Mondial și afișul demonstrează trauma 
suferită de către populație.

„The British Peace 
Movement - Disarm!”
Grafton Arts
1916

182

Organizație și-a făcut simțită 
prezența din timpul războiului 
Franco-Prusac din 1870 și până la 
sfârșitul celui de Al Doilea Război 
Mondial. 
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„Translating 
War into Peace”
Armando 
Milani
1960

186

„No More War”
Alan Peckolick
1980

187

„Girls Say Yes to 
Boys who say 
NO”
The Draft 
Resistance
1986

188

Designerul 
si creatorul 
de fonturi se 
axează din ce 
în ce mai mult 
pe comunicare 
socială, 
dedicându-
se ilustrării 
posterelor care 
atrăgeau atenția 
publicului în 
legătură cu teme 
de impact socialt.

Posterul a fost 
creat pentru 
Muzeul Memorial 
al Păcii din 
Hiroshima.

Cântareața de 
folk Joan Baez 
este o activistă 
care, în 1964, a 
fondat „Institutul 
pentru Studiul 
Nonviolenței” 
afișul făcând 
parte din 
strângerea de 
fonduri pentru 
„Rezistența 
Împotriva 
Recrutării”.
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„Anti-War”
Joe Simboli
1968

189

În timpul războiului din 
Vietnam, Joe Simboli a publicat 
colecția de postere „PULL and 
PRAY FOR RAIN”, care abordau 
teme pro-pace și militau 
împotriva războiului.

„Make Love Not War”
Weisser
1961

190

Sloganul anti-război a 
devenit popular în librăria 
„Solidaritatea” din Chicago, 
sub formă de insigne, 
înainte de a deveni un 
poster activist.

„Fuck W_r”
Gimbo
1970

191

Un design ce incorporează 
logo-ul lui Gerald Holdom, acum 
celebru ca simbol al păcii, cu un 
mesaj profund sarcastic, adresat 
Guvernului American, militând 
împotriva războiului din Vietnam.

„Go Home”
Heriberto Echeverría
1970

192

Puerto Rico rămâne parte a teritoriului Statelor 
Unite și problema independenței a mobilizat 
intermitent opinia publică locală și internațională. 
În 1971, armata a ocupat o insulă vecină și 
prezența militară americană ce a urmat a oferit 
un bun motiv pentru acest vizual.
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„Victory 1945”
Shigeo Fukuda
1971

193
„War and Peace”
Ivan Chermayeff, Partner of 
Chermayeff & Geismar & Haviv
1973

194

Un proiectil de artilerie care se întreaptă 
înapoi către țeava din care a ieșit, un 
exemplu de umor vizual subtil în maniera 
lui Fukuda, stil ce l-a consacrat ca 
designer și a făcut din posterele sale un 
icon al activismului minimalist.

Metafora afișului este simplă, însă 
grăitoare: echilibrul fragil dintre război și 
pace transmis prin porumbelul care stă 
nestingherit deasupra muniției.

cghnyc.com/the-firm/ivan-chermayeff
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„No to Chemical 
Weapons”
Viktor Koretsky
1984

196

„Peace Works”
Milton Glaser 
1984

195

Poster creat de Glaser 
pentru ziua Organizației 
Națiunilor Unite unde 
jocul vizual - o serie 
de mâini care se 
metamorfozează în 
porumbei - transmit un 
mesaj profund pacifist: cu 
toții suntem angrenați în 
menținerea echilibrului 
lumii.

În perioada anilor ‘80 
accentul în propaganda 
Războiului Rece cade 
pe armele chimice, 
spre deosebire de cele 
nucleare, care erau „în 
lumina reflectoarelor” în 
deceniul trecut.

„Peace”
Ivan Chermayeff, Partner of 
Chermayeff & Geismar & Haviv
1985

197

Chermayeff și partenerii reușeau, 
în perioada de maximă încordare 
a Războiului Rece, să promoveze 
mesajele pacifiste ale Organizației 
Națiunilor Unite.

„Education vs. War”
Luba Lukova
2009

198

Un statement foarte puternic 
dintr-o perioadă în care industria 
militară ocupa un loc important în 
economia lumii, depășind de multe 
ori investiția în educație. 
(lukova.net)

„No More War”
Alan Peckolick
1980

199

Posterul a fost creat pentru 
Muzeul memorial al păcii 
din Hiroshima.
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„Game Over”
Jaeyoon Song
2012

200
„United Nations Office for 
Disarmament Affairs”
Ivan Ciro Palomino
2016

201

O metaforă ce pendulează între 
trecut și prezent: jocurile de cărți 
și „ludicitatea” războiului, tipice 
vremurilor în care trăim și trecutul 
brutal al avioanelor kamikaze 
japoneze.

www.jaeyoonsong.com

Un afiș suprarealist, cu viziunea unui viitor 
în care bombele vor reprezenta locuri de 
joacă pentru copiii iar noțiunea de „război” 
va fi dispărut din lume.

www.ivanciropalomino.blogspot.ro
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PROPAGANDA DE RAZBOI

202 203

204 205

„In the Name of Mercy 
Give!”
Albert Herbert
1917

202

„Red Cross WWI ”
harles William Bartlett
1918

204

„Second Red Cross War 
Fund”
McClelland Barclay
1918

205

„Food Will Win the 
War”
Charles E. Chambers
1918

203

Posterul pictorului face parte 
dintr-o campanie de ajutor 
colectiv al Aliaților în Primul 
Razboi Mondial.

O campanie de donație 
pentru soldații aflați pe front 
în Primul Război Mondial.

Un design avangardist, care 
se încadrează în curentul 
expresionismului epocii.  

Crucea Roșie oferea 
asistență medicală pentru 
cei răniți în bătălie și pentru 
reintegrarea acestora în 
societate.
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„Won’t you give my boy a 
chance to get home?”
Jerome Rozen
1944

208

Posterul pictorului face parte dintr-o campanie 
de ajutor colectiv al Aliaților in Primul Razboi 
Mondial. În Statele Unite, participarea 
populației la efortul de război era cerută pe 
mai multe planuri. Ministerului de Transporturi 
din S.U.A. promova reducerea călătoriilor 
„inutile”, ce nu sunt direct relevante susținerii 
războiului.

„Grow Your Own Food”
Abraham Games
1942

209

O imagine suprarealistă, unde un cuțit și o 
furculiță devin greblă și lopată, realizând 
legătura între consum și cultivare. Posterul 
face parte dintr-o serie de postere 
motivaționale lansate de guvernul Britanic 
pentru a determina populația la autosuficiență 
prin agricultură.

„Eat Nutritional Food”
Office of Defense 
Health and Welfare 
Services
1942

210

Poster de promovare a unei diete nutritive 
pentru populația americană, femei și bărbați 
deopotrivă mobilizați în efortul de castigare al 
celui de Al Doilea Război Mondial.

„Red Cross - Facing the 
Future”
Charles E Chambers
1919

206

O campanie de sensibilizare în 
privința drepturilor veteranilor invalizi 
ai Primului Razboi Mondial. Curentul 
vizual în care se încadrează este 
Fauvismul.

„War Gardens - Over 
the Top”
Macinel Wright 
1919

207

Inițiativă de educare a fermierilor pentru 
recolte bogate. Posterul suprapune imaginea 
muncitorului cu nevoia productivității pentru 
susținerea efortului de război.
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„Food is a Weapon - Don’t Waste it”
Office of Defense Health and 
Welfare Services
1942

211
„It’s a Tradition with us, 
mister”
J. Howard Miller
1942

212

„We Can Do It”
J. Howard Miller
1942

213

211 212

Posterul motivațional creat pentru creșterea 
moralului, ilustrând personajul feminin colectiv 
„Rosie the Riveter”, simbol al muncitoarelor în 
fabrici și uzine în timpul celui de Al Doilea Război 
Mondial, a devenit, începând cu anii ’70, un icon al 
luptei organizațiilor feministe.

Campanie ce mobiliza populația în efortul de 
război, printr-o fortificare a autorității asupra 
hranei.

Variațiune a designerului lui „Rosie the Riveter” în care 
se pune accent pe grupuri de femei care înlocuiesc 
bărbații în posturi de muncă atipice.
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217

„Freedom Right to Vote”
R. Miller 
1943

214

„American 
Humanitarian Aid”
URSS
1945

216

„Get Your Farm in the 
Fight”
U.S. government Office
1943

215

„All for Victory”
Victor Denisov
1942
Înainte de eroina americană, 
Rosie, rușii militau pentru victoria 
totală încurajând la rândul lor 
femeile să ocupe locuri de 
muncă destinate bărbaților.

217

Inițiativă de educare a 
fermierilor pentru recolte 
bogate, posterul suprapune 
imaginea muncitorului cu 
nevoia productivității pentru 
susținere a economiei de 
război.

Afișul prezintă sub forma 
de metaforă oportunitățiile 
și drepturile de care 
dispun cetățenii americani: 
libertatea întreprinderii, 
religiei, liberei exprimări și 
a presei.

Afisul ironizează, de fapt, 
Campania englezilor 
„Food Is A Weapon - Don’t 
waste it.”.
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„Dig for Victory”
Norman Wilson
1945

219
„Freedom American Style”
Boris Ivanonvich Prorokov
1971

220
„Women”
Vernon Grant
1945

221
„Love of Peace - The 
Washington Way”
URSS
1970

222

„Crops Corps Fill It Help 
Harvest War Crops”
Stevan Dohanos
1945

218

Poster motivațional menit 
să mobilizeze fermierii și 
voluntarii ce aveau scopul de 
a crește moralul populației și 
producția de hrană.

Ironia cu care rușii 
răspundeau tensiunii 
Războiului Rece este clar 
exprimată în vizual.

Cu o mare parte a populației 
masculine în război, femeile erau 
încurajate să se angajeze în fabrici și 
uzine, ocupând locuri de muncă ce 
se considerau până atunci destinate 
exclusiv bărbaților.

Propaganda in timpul 
Razboiului Rece nu era 
diferita de cea din timpul 
Razboaielor Mondiale.

Gospodarii si agricultorii sunt 
mobilizati de Victory Gardens, 
grădini, ferme si spații publice, ce 
aveau scopul de a asigura victoria 
Aliaților.
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CONFLICTE RELIGIOASE

„Defend the Right of 
Religious Freedom”
Leon Helguerra
1940

223
„The Palestinian 
Revolution Lives”
Burhan Karkoutly
1978

224
„War Kills”
Ralph Steadman for 
the Stop
2003

225
„Syria Fuck Wars”
Michael Thompson
2012

226
„Feather”
Mothanna Hussein 
2013

227
„Gaza Madonna”
Mothanna Hussein
2014

228

Un poster cu imagine 
copleșitoare a realității 
altercațiilor nesfârșite 
dintre Palestina și Israel.

Biroul Informațillor
de Război avea campanii 
de recrutare în fiecare stat 
american, în cazul de față 
Texas.

„Coaliția Opririi 
Razboiului” a rulat o 
campanie foarte bună de 
protest contra războiului 
din Iraq.

Razboiul civil Syrian, 
care are la bază interese 
economice, este foarte 
minimalist ilustrat de 
către artist.

Conflictele din Fâșia 
Gaza și Cisiordania sunt 
ilustrate de Warsheh 
Studio, prin metafore ce 
fac trimitere la afișele 
pentru pace ale anilor 
’70 - ’80.

Încă o alegorie 
interesantă la adresa 
situației dintre statul 
israelian și cel palestinian 
de data asta cu accent 
pe latura religioasă.
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6.CASTIGATORII CONCURSULUI
„POWER TO THE POSTER’’

„Toate experiențele astea grafice au fost foarte bune pentru mine. 
Trebuia să desenez țintit” — Dan Perjovschi
  
Concursul „Power to the Poster” reprezintă o etapă locală a proiectului A4Activism și 
a mobilizat organizațiile neguvernamentale și designerii români cu scopul de a crea 
o punte între artele vizuale și activismul local. Scopul său este să crească standardele 
vizuale ale campaniilor din societatea civilă și interesul designerilor și artiștilor față de 
campaniile ONG-urilor. În continuare vă prezentăm cele douăzeci de afișe câștigătoare.
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„O altfel de 
surpriza”
Loredana 
Bulgaru
2017

229

22974



„Car Cu Boi”
Roșu-Gutman 
Daniel
2017

230

„Immigration”
DEDA
2016

231

„Tu vrei revoluție?”
FDSC
2014

232

230

231 232 75



„Break Isolation. 
Spin the Wheels!”
Fundația Motivation 
România
2015

233
„Break Isolation. Spin 
the Wheels!”
Fundația Motivation 
România
2015

234
„Servicii Sociale = 
Dreptul la o Viață 
Demna”
Caritas București
2014

235
„Aprinde Imaginația”
Fundația Extra Art
2013

236
„În fiecare ghiozdan se 
ascunde un costum de 
super-erou”
Fundația Noi Orizonturi
2017

237
„Voluntar pentru 
mai bine”
Asociația „Mai Bine„
2011

238

233 234 235

236 237 238
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„Find your Purpose”
Olga Popescu
2017

239
„Natura nu e Mall”
Creatipics
2017

240
„Ziua Mondiala SIDA”
CARUSEL
2014

241
„Voluntar pentru 
mai bine”
Asociația Mai Bine
2011

242
„Slutwalk” 
Asociația FRONT
2011 

243

239 240

241 242 243
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„Dare to be Different”
Aura Bărboi
2017

244
„De prin cămine”
George Vasiliu
2017

245
„Artivism Rabbit”
Cosmin Pop
2017

246
„Mai responsabili„
Centrul pentru 
Inovare Publică
2017

247
”O căciuliță 
pentru liniștea 
dumneavoastră”
Asociația Română 
Anti SIDA
1992

248
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