
1. Windmolen

Numele artistului: Constantin Conghilete

Tipul de artă: Grafică

Lucrarea va fi expusă la Librăria Cărtureşti, str. Arthur Verona nr. 13-15 

Descriere lucrare:

Putem să ne imaginăm Olanda fără lalele, fără mori de vânt sau fără sabo]ii olandezi? Poate exista o ţară cosmopolită fără a-şi păstra valorile

tradiţionale? Niciodată! Windmolen este o valiză sub forma unei mori de vânt specific olandeze, echipată cu o elice mobilă. In partea posterioară,

diametral opus elicei, se află deschiderea pentru compartimentul de bagaj, compartiment util, perfect pentru o cameră foto şi alte câteva lucruri

indispensabile unei excursii. În partea superioară, valiza are ataşat un mâner cu ajutorul căruia poate fi transportată foarte uşor. Acestea fiind spuse,

eu mă întorc “pe aripile vântului"... olandez la "măcinat" idei.

Artistul despre el însuşi:

Timpul meu liber este dedicat în întregime artei. Realizez tablouri pe pânză, pictate în ulei, şi din pasiune pentru formă  şi culoare, am început să

realizez şi măşti veneţiene.



2. Kufaparatul foto

Numele artistului: Alexandru Călin

Tipul de artă: Design de obiect

Lucrarea va fi expusă la  Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti – terminal Plecări 

Descriere lucrare:

Cufărul transformat în aparat foto simbolizează atât principala modalitate de a surprinde arta urbană, cât şi cel mai emoţionant "bagaj" pe care îl

aducem din călătorie (New York): fotografiile.

Artistul despre el însuşi:

Mă numesc Alexandru Călin, am 24 de ani şi momentan îmi aprofundez cunoştinţele în design graphic urmând cursurile Facultăţii de Arte Decorative

şi Design din Bucureşti. Pe lângă activităţile ce presupun acest lucru, lucrez ca freelancer şi imi îmi place să mă implic în proiecte, concursuri sau

workshop-uri bine ancorate în domeniul designului. Pot spune că în aceşti ani am dezvoltat o pasiune atât pentru tipurile de literă cât şi pentru

ilustraţie, astfel că momentan încerc să mă dezvolt profesional urmând şi experimentând ramurile comunicaţiilor vizuale. Sunt perfecţionist, iar

pentru o mai bună punere în practică a conceptelor vizuale, obişnuiesc să alternez şi să experimentez diverse mijloace de exprimare artistică.



3. The Manhattan Case

Numele artistului: Radu Negoiţă

Tipul de artă: Instalaţie

Lucrarea va fi expusă la  World Travel, Bd. N. Bălcescu nr. 18

Descriere lucrare:

Un cufăr de voiaj pe caldarâmul încins... Soarele străluceşte în rama de aluminiu desprinsă parcă dintr-o fotografie cu un Greyhound, legendarul

autocar argintiu care străbate America în lung şi-n lat încă din anii ‘20. Lumina se filtrează printre miile de faţete ale micuţelor prisme transparente

ce alcătuiesc "pielea" valizei uitate pe trotuar. Un trecător grăbit atinge accidental obiectul care cade pe o parte. Impactul cu betonul caldarâmului

antrenează mişcarea conţinutului valizei şi, odată cu el, şi a micuţelor cristale ale feţei ce ramân în sus. Acum unele sunt mai sus, iar altele mai jos.

Cineva se apleacă să privească cu atenţie: geometria tridimensională pe care hazardul le-a imprimat-o aduce mult cu silueta unui oraş american.

Poate chiar cu cea a Manhattan-ului...

Artistul despre el însuşi:

Mă numesc Radu Negoiţă şi sunt arhitect. Consider că designul şi arhitectura sunt unul şi acelaşi lucru. Primele mele "lucrări" grafice au fost

variante de design pentru unele dintre obiectele cu care intram în contact. Am decis să iau parte la acest concurs mânat de acelaşi impuls pe care

l-am avut şi în copilărie când am realizat că bicicleta mea ar putea fi optimizată. Ca şi atunci, totul a pornit de la o schiţă de idee – cum altfel ar

putea să arate o valiză care merge la New York, altfel decât ca o parte din New York?



4. Valiza lui Stendhal

Numele artistului: Ioan Morar

Tipul de artă: Instalaţie

Lucrarea va fi expusă la  Marshal Turism, Bd. Magheru nr. 43 

Descriere lucrare:

Dacă romanul este o oglindă plimbată de-a lungul unui drum, cum zicea scriitorul francez, atunci, desigur, valiza lui trebuie să aibă o oglindă lipită

pe latura ei cea mai mare.

Despre artist:

Ioan Morar este o personalitate cunoscută a scenei literare româneşti, fiind jurnalist, scriitor, dramaturg şi, membru fondator al Academiei

Caţavencu. Totodată este şi un călător pasionat. În 2007 iniţiază experimentul literar "Cartea de la capătul lumii: Noua Caledonie - la un pas de

Paradis", în care îşi publică jurnalul călătoriei sale de două luni în Noua Caledonie.



5. New York Cab Suitcase

Numele artistului: Daniela Sandu

Tipul de artă: Design de produs 

Lucrarea va fi expusă la  Van Gogh, str. Smârdan nr. 9 

Descriere lucrare:

Yellow Cab, simbolul newyorkez, m-a inspirat în crearea valizei mele. Yellow Cab Suitcase - este "taxiul" care mă va duce în faimosul oraş!

Despre artist:

Absolventă a liceului de Arte şi a Facultăţii de Arhitectură, iubesc arta în toate formele ei. Sunt o persoană pasionată de munca pe care o depun,

de fotografie, grafică, pictură, handmade, design. Mă consider o fire creativă, având foarte multă răbdare pentru a obţine rezultatul dorit.



6. Amsterd’ART

Numele artistului: Claudiu Ştefan Teodor Mateescu

Tipul de artă: Artă grafică 

Lucrarea va fi expusă la  Accent Travel & Events, Str. Brezoianu nr. 11

Descriere lucrare:

Imaginea pe care am încercat să o creez aparţine artei abstracte. Am adus elemente uşor recognoscibile ale oraşului Amsterdam. Volumetria este

uşor inspirată din lucrările lui Kandinski, păstrând 2 axe ale desenului, cea mare ilustrând pânze, stâlpul de susţinere, o moară de vânt simbolizată

prin 3 palete de vânt şi un semicerc simbolizând mişcarea, dedesubt fiind o aripă de avion. În cealaltă axă este planul unei ambarcaţiuni pe a cărei

curbă este simbolizată mişcarea printr-o bicicletă.

Artistul despre el însuşi:

Încă de mic m-a pasionat jocul de volume, umbre şi culori şi puterea de sugestie pornind de la forme simple şi ajungând la compoziţii detaliate. În

prezent sunt student al Facultăţii de Arhitectură de Interior.



7. Amsterbag

Numele artistului: Costina Drăgănuţă

Tipul de artă: Manufactură lemn, pictură şi croitorie

Lucrarea va fi expusă la  Mara Mario Plaza, Cal. Dorobanţilor nr. 172, et.1

Descriere lucrare:

Amsterdam este sursa mea de inspiraţie. Aşadar, am decis să fac o geantă care să sugereze atmosfera oraşului. Modelată şi randată integral.

Artista despre ea însăşi:

Studentă a facultăţii de arhitectură în cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti, anul 4. Pasionată de arhitectura

daneză şi olandeză, designul suedez, natura, cultura japoneză şi arta contemporană. În timpul liber imi place să călătoresc, să experimentez din

tradiţiile şi obiceiurile altor ţări. Atracţia mea pentru designul de genţi s-a aprofundat după o excursie la Paris în care am admirat creaţiile lui

Marc Jacobs şi am înţeles viziunea sa artistică.



8. The New York Traveller

Numele artistului: Alexandra Mihaela Negoiţă

Tipul de artă: Machetă

Lucrarea va fi expusă la Aeroportul Internaţional Henri Coandă, DN1 Bucureşti-Ploieşti

Descriere lucrare:

Fermoarul acestui cufăr este o îmbinare de galben şi negru reprezentând multitudinea de taxiuri galbene ce mişună prin acest mare oraş, ca şi eticheta

unde proprietarul îşi va scrie numele şi adresa. Înăuntrul valizei găsim o explozie de culori tradiţionale ale steagului Americii şi o figură istorică

extrem de importantă, Unchiul Sam.

Artista despre ea însăşi:

Sunt o persoană neobişnuit de optimistă. Sarcasmul, pe care mulţi îl consideră un defect, mă reprezintă în totalitate şi umorul e tot ce am mai scump.

Ador provocările, sporturile extreme şi îmi plac oamenii care încă mai cred în seriozitate. Îmi place să fiu înconjurată de oameni care mă respectă

şi care într-adevăr au ceva de spus.



9. Amsterdam-bag

Numele artistului: Ionuţ Mitroescu

Tipul de artă: Gadget

Lucrarea va fi expusă la Agenţia AIR FRANCE KLM, Str. Buzeşti nr. 85, parter

Descriere lucrare:

Designul valizei pleacă de la ideea păstrării unei identităţi specifice. Portocaliul este marcă înregistrată în Olanda, iar grafica morilor de vânt şi a

avioanelor buclucaşe KLM lasă o impresie ludică generată parcă de gustul minunat al prăjiturelelor cu arome etno-botanice. Legătura strânsă a

conceptului cu cotidianul este şi preocuparea funcţională de ataşare a valizei de cadrul bicicletei, modul de locomoţie cel mai des folosit în Olanda.

Amsterdam-bag-ul are un corp realizat din plastic biodegradabil şi este prevăzut cu un set de roţi de silicon pentru atenuarea impactului. Accesoriul

de tip mâner permite ataşarea trolerului la partea din spate a cadrului bicicletei, modelul de cadru fiind folosit de 75% dintre producătorii existenţi.

Artistul despre el însuşi:

Cel mai bine mă reprezintă motto-ul meu: “Sunt tânăr încă - şi voi rămâne până la urmă tânăr, fiindcă am un viitor, fiindcă adevăratul viitor vine

după mine.” - Lucian Blaga



10. Reflecţii newyorkeze

Numele artistului:  Andrei Gamarţ

Tipul de artă: Instalaţie

Lucrarea va fi expusă la Agenţia Go Travel, Str. Lipscani nr. 42

Descriere lucrare:

Orice călătorie este o relaţie. Relaţie cu locul pe care îl vizitezi, cu oamenii cu care interacţionezi. Şi fiindcă America e o destinaţie cu totul specială,

în călătoria mea spre New York vreau să iau un bagaj pe măsură, care să exprime multiculturalismul şi efervescenţa vieţii newyorkeze. Şi cum

societatea americană e un amalgam de fragmente culturale care totuşi coexistă într-o frumoasă şi bună înţelegere, lucrarea mea va ţine cont de

următoarele elemente: fragmente + fenomenul reflecţiei + unitate + spectacol.

Artistul despre el însuşi:

Sunt artist vizual şi poet basarabean, stabilit în România din 2008. Ziua lucrez în domeniul editorial, pe postul de grafician, iar noaptea îmi creez

opera, în bucătărie. Am lucrări în colecţiile particulare din Moldova, România, Germania, Franţa, Macedonia, Elveţia, SUA, Marea Britanie, Italia,

Austria, Norvegia şi Australia.



11. Cicli-Valiza Veselă

Numele artistului: Irina Dragomir

Tipul de artă: Combinaţie de pictură şi instalaţie

Lucrarea va fi expusă la Travel and More, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, tronson B

Descriere lucrare:

Cicli-Valiza Veselă este pregatită să pornească în marea ei călătorie spre Amsterdam. Acolo, ea speră să se împrietenească cu cele peste un milion

de biciclete care populează inedita destinaţie. Mai mult, Cicli-Valiza Veselă afişează cu mândrie curcubeul diversităţii, integrând-se perfect în peisajul

oraşului.

Artista despre ea însăşi:

Mai mult decât orice pe lume, îmi place să pictez şi să inventez tot felul de lucruri care provoacă limitele convenţionalului. Bucuria mea cea mare

este magazinul virtual pe care l-am deschis de câteva luni. Acolo imi expun tablourile şi obiectele decorative pe care le creez şi pe care îmi place

să le denumesc "minunăţii colorate". Sunt îndrăgostită lulea de artă şi aşa voi fi mereu.



12. A Brand New Start

Numele artistului: Lavinia Cojocaru

Tipul de artă: Art-craft

Lucrarea va fi expusă la Terra Travel, Str. Ion Câmpineanu nr. 21

Descriere lucrare:

Cufărul este confecţionat din sârmă de cupru, îmbrăcată în plastic colorat (albastru, alb şi roşu, culorile drapelului american). "Capacul" are culoarea

albastră, stelele albe, iar partea de jos este în dungi roşii şi albe. Întregul cufăr este împletit, deci interiorul este vizibil. Am ales imaginea unui măr

pentru că, din punctul meu de vedere, este foarte reprezentativă pentru oraşul New York, pe care mi l-am ales ca temă, această poreclă fiindu-i dată

prin anii 1920 de către un jurnalist newyorkez.

Artista despre ea însăşi:

"Traducerile pot părea la prima vedere un calcul matematic, însă cine citeşte mai atent îşi dă seama că sunt un stil artistic având ca rezultat o altă

operă."



13. Personal Postcard

Numele artistului: Mirela Bârnă

Tipul de artă: Instalaţie

Lucrarea va fi expusă la Radisson Blu Hotel, Calea Victoriei nr. 63-81

Descriere lucrare:

Pornind într-o călătorie spre o locaţie nouă, de cele mai multe ori, printre suvenirurile cumpărate pentru cei rămaşi acasă, se numără şi cărţi poştale

cu imagini din locul vizitat. Proiectul meu cuprinde o serie de cărţi poştale, care ilustrează peisaje din Shanghai, atât partea veche, cât şi partea nouă

din oraş.

Artista despre ea însăşi:

Cu o privire atentă asupra lumii din jur, îmi place să colorez gri-ul cu bucăţele vesele din imaginaţia mea şi spiritul ludic. Mereu în căutarea "sării-

n bucate" din miezul lucrurilor văzute.



14. Portretul bunicului (la 78)

Numele artistului: Iulia Sima

Tipul de artă: Instalaţie

Lucrarea va fi expusă la Millennium Tour, bd. Elisabeta nr. 3

Descriere lucrare:

Existenţa bunicului meu de 78 de ani este o reprezentare a “Mitului călătorului”. Deşi nu a “visat” niciodată să ajungă în New York-ul contemporan,

a visat la călătoriile lui Amerigo Vespucci şi ale lui Cristofor Columb despre care citea; a călătorit enorm, prin toate părţile ţării “de dragul aventurii”,

însufleţit de un dor de ducă ce nu îi dă pace nici măcar acum. Spre revolta concetăţenilor şi a familiei - cei ce nu înţelegeau nevoia sa de a se rupe

din limitele “normalităţii”, i-a placut să cutreiere ţara în lung şi în lat cu trenul, de multe ori fără bani, uneori chiar cerşind. “Plec pe traseu”, spunea

şi nu se mai întorcea cu zilele, pentru ca mai apoi soţia sa şi fiicele sale să primească vederi, de fiecare dată cu mesaje personalizate, de prin locurile

pe unde ajungea. Acum au ramas doar amintirile aventurilor sale, pe care îi place să le povestească oricui vrea să îl asculte.

Artista despre ea însăşi:

Artistă, feministă şi jurnalistă română, îndrăgostită de lumea artei contemporane, căci arta face parte din mine. În acelaşi timp sunt interesată de

problematici ale diversităţii, feminism, drepturile omului, studii culturale şi de gen - subiecte pe care le abordez des în articolele mele.



15. Lăuntric Infinit Mărginit Aici [Lima]

Numele artistului: Lavinia Maria Lungu

Tipul de artă: Instalaţie

Lucrarea va fi expusă la Arrow International Travel, Str. Franceză nr. 44

Descriere lucrare:

Cufărul meu se vrea o invitaţie la descoperirea prin simţuri şi esenţe a oraşului Lima. Interiorul său este chiar capitala peruană, descoperită treptat

de vizitatorul ce rătăceşte pe străzile oraşului, căruia îi rămân în memorie privirile localnicilor şi faţadele cu balcoane tradiţionale, arome, culori şi

zumzetul nopţii. Într-un raport inversat, exteriorul este Lima în intimitatea sa caldă şi ancestrală. De aceea, infinitatea Limei introvertite este

reprezentată tocmai prin infinitatea lumii exterioare cufărului.

Artista despre ea însăşi:

Evadând în studenţie printre oameni şi clădiri, îmi trăiesc aventura experimentând percepţii variate de esenţe şi detalii... călătoresc perpetuu între

micro şi macro, încercând să descopăr complexitatea viitoarei profesii de arhitect.



16. Broadway Taxi

Numele artistului: Daniela Mariana Negreş

Tipul de artă: Machetă volumetrică

Lucrarea va fi expusă la  Arrow ABC Trading, Bd. N. Bălcescu nr. 35A

Descriere lucrare:

Am propus o valiză ce prezintă o puternică atractivitate socială. Am ales acest reper dinamic al oraşului New York, taxiul, deoarece funcţionează ca

o marcă identitară într-un asemenea spaţiu public. Proiectul are ca scop principal să demonstreze forţa designului de a se integra într-un context al

locului şi de a dialoga cu elementele spaţiale concurente. Valiza, odată deschisă, va încânta publicul cu o veritabilă scenă, asemenea muzicalurilor

newyorkeze.

Artista despre ea însăşi:

Sunt o persoană mânată de curiozitate şi creativitate, mă caracterizează atenţia pentru detalii şi multi tasking. Îmi place să mă adaptez în permanenţă

la nou şi să găsesc concepte inovatoare. Mi-am dezvoltat pe parcursul acestor ani o bună abilitate de lucru în programe specializate de design

precum Autocad, 3d studio max, Photoshop şi Illustrator pe care le folosesc pentru realizarea oricărui proiect şi prototip pe care îl creez.



17. Podul călătoriei în timp, Shanghai 2 în 1

Numele artistului: Orsolya Balint

Tipul de artă: Instalaţie

Lucrarea va fi expusă la  YDA Travel, Str. G-ral Berthelot nr. 1-3

Descriere lucrare:

Lucrarea mea reprezintă construirea unui Sanghai complet, care integrează într-o valiză oraşul vechi şi nou, într-o armonie architecturală şi estetică

completă, cu trecere între ele (podul). Acest oraş în valiza mea subliniază atât dualitatea, contrastul între nou şi tradiţional, cât şi spiritul integrator

şi inovativ al poporului chinez. Este un cufăr al dorinţei mele de a călători acolo, al esteticii pe care mi-o inspiră architectura superbă şi o magie

inedită.

Artista despre ea însăşi:

Am 26 de ani şi am absolvit facultatea şi masteratul la Universitatea de Artă şi Design, Cluj-Napoca, în specializarea Fotografie – Video – Procesarea

Computerizată a Imaginii. Sunt freelancer în arte vizuale şi sunt interesată de numeroasele sale medii (de la graphic design la instalaţie multimedia)

de aceea consider acest concurs o provocare incitantă şi sunt convinsă că dacă suntem inspiraţi în mod eficace de mediul urban contradictoriu în

care trăim reuşim să creăm ceva cu care să-l estetizăm şi valorificăm.



18. Feng You

Numele artistului: Laura Lucia Mihalcă

Tipul de artă: Instalaţie

Lucrarea va fi expusă la ONT Carpaţi Airtour, Bd. Magheru nr. 7

Descriere lucrare:

Valiza sintetizează trăsăturile caracteristice Shanghai-ului şi ale culturii chineze: având ca sursă de inspiraţie templul buddhist Jing'an din metropola

chineză (literal înseamnă templul păcii şi al linistii), are două compartimente reprezentând vechiul şi noul, asemeni celor două zone ale oraşului. Să

nu uităm că un proverb chinez spune că “lucrurile bune vin în pereche”. Prima imagine prezintă o faţă a valizei, cadrată de două lampioane, având

că element de decor o veche scriere a caracterului pentru “dragon” din mandarină, dragonul fiind un semn al puterii şi al norocului. A doua imagine

prezintă cealaltă faţă a valizei, decorată de asemenea cu un dragon, de data aceasta mult mai curajos şi mai colorat, reprezentând noul. Ultima

imagine prezintă interiorul celor două părţi ale valizei. Observăm în prima parte obiecte de vestimentaţie şi în a doua, un laptop şi un aparat foto,

mărci ale modernităţii.

Artista despre ea însăşi:

Dupa spusele prietenilor, sunt "o metaforă toată". Personal mă definesc ca fiind un amestec ciudat între raţiune - spirit calculat şi imaginaţie -

spirit visător, uneori uşor idealist. Am absolvit liceul de arte plastice N.Tonitza din Bucureşti, în prezent sunt studentă în anul II, în cadrul Universităţii

Naţionale de Arte din Bucureşti, secţia Istoria şi Teoria Artei. Prin arta mea caut să surprind emoţia fiecărei clipe, senzaţia instantaneului, bucuria

pentru ceea ce vedem şi simţim.



19. When the Day Breaks

Numele artistului: Anna Florea

Tipul de artă: Instalaţie, paper-cut

Lucrarea va fi expusă la AS Travel, Calea Victoriei nr. 81

Descriere lucrare:

Amsterdam-ul într-o căsuţă, căsuţa într-o valiză. Este dimineaţă, pe străzi nu au apărut încă turiştii, sunt totuşi în vacanţă, îşi permit să doarmă până

mai târziu. Bărcile de pe canale se leagănă uşurel pe apă, iar într-una din clădirile înghesuite cât mai comod printre celelalte, începe activitatea. La

parter, un atelier de închiriat biciclete îşi aşteaptă turiştii. Un etaj mai sus, o cafenea cu vedere la străduţă îşi primeşte primul client, iar la ultimul

etaj, proprietarul unei galerii de artă tocmai a instalat ultima achiziţie pentru expoziţie. Peste jumătate de oră, străduţa se va anima, iar turiştii

somnoroşi vor invada toate cele trei etaje, câte un localnic pierdut luându-şi cafeaua în localul său preferat de atâţia ani.

Artista despre ea însăşi:

Fiind studentă la Regie de Film la UNATC, am posibilitatea să mă folosesc de pasiunea mea pentru animaţie în diverse modalităţi - fac art direction

pentru filmele mele, ilustraţii şi colaje pentru fanzin-ul ZINE şi design la layout-ul revistei facultăţii, Film Menu. Pe lângă acestea, îmi face o mare

plăcere să fac mici jucării şi cupcakes, aşa că dacă nu sunt ocupată cu tăiat, lipit şi colorat, cel mai probabil setez cuptorul la 200 de grade.



20. Artrip Bag

Numele artistului: Dan Miron

Tipul de artă: Instalaţie

Lucrarea va fi expusă la Millennium Tour, bd. Elisabeta nr. 3

Descriere lucrare:

Artrip Bag - frânturi de artă pe care le purtăm într-o valiză imaginară, fragmente ale sediilor unde arta locuieşte fizic - Guggenheim, MOMA,

Metropolitan.

Artistul despre el însuşi:

Mercenar în lumea creativităţii, infiltrez subtilitate în imperiul opulenţei artistice ca "Freeroller on paper" sau pe orice suport care admite extinderea

frontierelor imaginative. Desenul este auto-dictée-ul care mă urcă în acest Montagne-Russe al creaţiei. De la un punct la o linie, eu doar inscripţionez

"seismografic" transpunerea din unde în corelări artistice. Apoi fac alt desen şi alt desen şi tot asa am strâns de o mapă cu tot felul de lucruri şi

personaje, concepte care dezvoltă alte concepte, într-o sinergie care curge de la sine, creând astfel un flux pe care surfez pur şi simplu.


