Hei ystävät ja seuraajat! Tämä on alku kohti ensimmäistä laillista maalausta!
Jaa tätä dokumenttia myös ystävillesi – maailmassa ei ole liikaa maalattavia seiniä.
Kaikki tärkeät kohdat jotka sinun tulee itse täyttää on merkattu punaisella värillä. Mustalla
oleva teksti voi pysyä sellaisenaan. On tärkeää että selvität kunkin kohteen omistajan ja
laadit itsellesi järkevän portfolion.
Mitään ei tapahdu ilman yrittämistä, ja myös takaiskut kuuluvat prosessiin.
On tärkeää että tuot esiin muutamia kohtia. Näihin menee yleensä muutama puhelinsoitto,
tai sitten voit mennä käymään paikanpäällä. Joskus sinua voi jännittää, mutta muista, että
se on kaikki sen arvoista kun pääset maalaamaan.
1) Sinulla on parhaat mahdollisuudet jos seinän ovat jo etukäteen maalanneet
vapaaehtoiset kolleegasi yön pimeydessä, ja tilan omistaja on jättänyt sen niin, tai
päätynyt peittämään maalaukset usempaan kertaan, toisinsanoen joutunut
tekemään töitä, koska silloin sinä voit tarjota seuraavaa:
2) Esittelet itsesi (mieluiten kasvokkain, kun olet ensin selvittänyt kelle seinä/tila
kuuluu; kaupungilta, kunnalta, firmoilta, yksityisiltä tai kyselemällä kysymyksiä
seinän/tilan/sillan lähistöllä) ja kerrot että sinulla on epätavallinen ratkaisu
seinäpinnalle ja haluaisit keskustella jonkun kanssa joka on vastuussa asiasta
(yritys/päättäjä/omistaja). Sinun esitys on (ENNENKUIN MAINITSET SANAA
”GRAFFITI”) tarjota omistajalle ilmaista ratkaisua tilaan, jotta hänen ei tarvitse enää
maksaa siivouskustannuksia ja seinä tulee aina näyttämään kauniille. Haluaisit
luoda seinälle nuorekasta TAIDETTA joka voi vaihtua tietyin väliajoin, jos se sopii
omistajalle.
Koska pidät maalaamisesta, ja sinulla on KATUTAIDE TAUSTAA (GRAFFITILLA on
monen mielessä vielä liian negatiivinen mielleyhtymä, joten käyttäisin mielummin sanaa
KATUTAIDE vaikka se ei olekaan täysin oikea termi. Se kuulostaa hienolle. Muista, että
tämän kaiken tarkoitus on se, että saat maalauskohteen etkä tule torjutuksi) ja etsit seiniä
ja pintoja jotka tällä hetkellä ovat ”pilalla” ja haluaisit suunnitella niihin jotain uutta yksin tai
yhdessä muiden artistien kanssa.
3) Tietenkin sinulla pitäisi olla portfolio vanhoista teoksistasi mitä voisit näyttää
mielellään omistajalle lähettämällä sen esim sähköpostilla heti puhelinsoiton
perään, tai voit printata portfolion mukaasi että voit näyttää sen kun olet kohteessa.
Näytä tässä kohdassa enemmän railakkaita töitäsi, piirroksia, kuvallisia töitä vaikka
tulisit maalaamaan myöhemmin jotain ihan muun tyylistä. Esimerkiksi,
bommauksien näyttäminen tässä kohti olisi vain haitallista.
Tietenkin olet myös valmis ottamaan yhteyttä mediaan (lopulta se on vain soitto
paikalliselle lehdistölle) ja tietenkin olet myös valmistellut hyväksymisasiakirjan ja voit
myös toimittaa sen digitaalisesti.
Näe asia kuin haastatteluna, pukeudu normaalisti, kampaa tukkasi, ole ujo jos sille tuntuu,
kirjoita tärkeimmät asiat paperille; se auttaa ainakin minua silloin kun olen hermostunut.
Näiden asioiden jälkeen menestyminen yleensä näyttää paremmalle.
Viimeisenä keinona jota en ole koskaan joutunut käyttämään, jos he ovat kahden vaiheilla
päätöksen kanssa ja todella haluat tämän seinän/kohteen: voit tarjoutua maalaamaan
kohteen yhdellä värillä ilmaiseksi vuoden jälkeen mikäli omistaja ei pidä lopputuloksesta.
Tämä antaa sinulle mahdollisuuden vakuuttaa heidät oman työsi kautta. Sitten 11
kuukauden ja monien hienojen muraalien ja hyvien kohtaamisien jälkeen, voit anoa
lisäaikaa.

Jos sinulla on mitään kysyttävää, kysy vain! Big up Saksasta! SMOE
Onnea tulevaan!
LUPATEKSTI ON KAHDELLA SEURAAVALLA SIVULLA, KOPIO SE JA VAIHDA KAIKKI
PUNAISET KOHDAT SINUN OMILLA TIEDOILLASI, OMISTAJAN JA PAIKAN
TIEDOILLA:
Hyvä omistaja
Lähetän sinulle liitteenä standardimallisen sopimuksen katutaideluvasta joka on monen
yhtiön ja myös yksityisen toimijan käytössä ja se takaa luvan maalata tietty tila/pinta/seinä.
Voit vain kopioida sen alta, niin se ei vie paljon aikaasi. Odotan innolla, että pääsemme
valmistelemaan asiaa, luomaan taidetta yhdessä muiden artistien kanssa ja samalla
tuodaan lisää eloa tilaan. Kuten aiemmin sovimme, minä voin ottaa yhteyttä mediaan joten
tämä projekti huomataan myös julkisesti kasvavan taiteen tukemisena.
Kiitos! Ystävällisin terveisin,
Nimi, Osoite, ym
Erityinen käyttölupa
Paikan osoite:
Käyttö: Katutaidesuunnittelu
Käyttöpaikka: Tähän tarkka kuvaus kohteesta esim sillan tietty osa, yksi tietty seinä
rakennuksessa ynnä muut tarkat tiedot
Käyttöaika: kunnes lupa perutaan
Hyväksyminen alkaa tämän kirjeen päiväyksestä. Luvan peruminen omistajan puolelta on
mahdollista milloin tahansa (myös ilman selitystä).
Mitään oikeudellisia vaatimuksia tämän tilan/seinän tms käytöstä ei voida tehdä tämän
luvan allekirjoittamisen jälkeen.
Pintaan tehtävällä teoksella ei ole vaikutusta uusiin teoksiin, muutoksiin tai esim paikan
purkuun. Artisti, sinun nimesi, kuten myös muut jotka ovat mukana maalausprojektissa
ymmärtävät asian. Pinta voidaan peittää tai muuttaa milloin vain.
Yhteyshenkilö lisäkysymyksissä maalauksiin tai hakemukseen liittyen (esimerkiksi siinä
tilanteessa jos joku soittaa paikalle poliisin tai vartijan) on omistaja (nimi, yritys, puhnro ja
sähköpostiosoite).
Artisti maksaa kulut ja ottaa huomioon riskit mitkä liittyvät tälläiseen luvalliseen seinään.
Omistaja ei ole missään vastuussa vahingoista (ts vahingoista terveydelle tai
omaisuudelle) maalaukseen liittyen. Omistajan titteli ja nimi ei tarvitse osallistua mihinkään
kustannuksiin (materiaalit, palkkiot, matkakustannukset ym). Omistaja titteli ja nimi ei ole

vastuussa mistään taiteelle tapahtuvasta vahingosta esim rakennustyömaa tai rakenteiden
kantavuuden testit. Jos muita ihmisiä on mukana tekemässä taidetta, tämän sopimuksen
omistaja vastaa koko teokseen liittyvästä prosessista. Hän on myös yhteyshenkilö johon
otetaan yhteyttä jos on kysyttävää asioista liittyen maalauksen muiden tekijöiden tekemiin
osiin.

Tämä lupa sisältää nämä säännöt ja ehdot:
> Erityislupa myönnetään peruutusta vastaan.
> Tämä lupa täytyy olla mukana kohteessa ollessa ja se on näytettävä pyydettäessä.
>Vain sovittu ala on käytössä; muut sopimuksesta pois jätetyt alat on pidettävä
maalaamattomina.
>Erityisluvan tuottamat jätteet (tyhjät spraypullot, suuttimet, hanskat, juomapullot ym) tulee
poistaa artistin toimesta. Muuten siivous laskutetaan artistin kustannuksella.
>Siivotessa pintaa ei saa käyttää mitään ympäristöä vahingoittavaa ainetta (pinnan siivous
ei ole pakollinen)
>Kyltit ja numerot täytyy peittää ja niiden yli ei saa maalata jotta ne säilyvät ennallaan.
>Varaamme oikeuden muuttaa ja lisätä sääntöjä ja ehtoja lupaan mikäli kunnan tms
viranomainen niin vaatii.
>Asukkaita ja ohikulkijoita ei saa häiriköidä millään tavalla seinän käytön yhteydessä
(tarkoittaen esim musiikin soittamista kovalla, ajoneuvojen parkkeeraaminen ym).
> Lietsovat, rasistiset, seksistiset sisällöt tai poliittiset sloganit eivät kuulu pintaan tulevaan
sisältöön missään muodossa ja millään tavalla.
Paljon kiitoksia. Toivon pääseväni työskentelemään kohteeseen pian.
Sinun nimesi

