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NEWSLETTER - ART EVENT 
 

#Art Walk Street-AWS, este 
o asociatie non-guvernamentală care şi-a început activitatea în anul 2015 prin 
dezvoltarea unui concept unic în România - CULTIVAREA ARTEI PE STRĂZILE CU 
CEA MAI MARE DENSITATE DE LOCAŢII DE ARTĂ de la galerii de artă, 
anticariate, magazine cu produse de specialitate pentru pictură, până la case de 
licitaţii, spaţii neconvenţionale dedicate evenimentelor de(spre) artă, etc. 
concept denumit „Festival outdoor de artă –Art Walk Street-AWS”. 

Misiunea noastră este aceea de a crea o mai bună deschidere către artă şi viaţa 
culturală pe de o parte şi pe de altă parte de a creşte vizibilitatea tinerilor artişti 
din România, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional, în solidaritate cu 
toate instituţiile din domeniu. 

În viziunea noastră, considerăm că orice societate are nevoie de un festival 
outdoor de(spre) artă ce îşi propune ca pe termen lung să devină motivul 
întâlnirii lumii artistice şi al exprimării libere, un schimb cultural şi expunere 
pentru arta contemporană, cu recurenţă anuală, accesibilitate pentru publicul 
larg şi vizibilitate internaţională. 

Art Walk Street-AWS, primul festival outdoor de artă din România se 
manifestă ca un spaţiu neconvenţional de expunere, o punte de legătură între 
iubitorii de artă şi tinerii artişti. 

Art Walk Street-AWS este un eveniment bianual care are loc primavara şi 
toamna, cel principal are loc în luna SEPTEMBRIE este dedicat artelor majore şi 
în luna FEBRUARIE, un eveniment de tip capsulă, dedicat exclusiv sculpturii, 
prilejuit de aniversarea zilei de naştere a artistului Constantin Brâncuşi. 

 
CONTACT:   

Irina Calota / 0743 105 508 
irina.calota.fineart@gmail.com 

 http://www.artwalkstreet.ro 
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#Art Walk Street AWS începe 
anul 2018 în forţă, cu cea de-a 
3-a expoziţie de sculptură 
intitulată “BRÂNCUŞI 
he[ART]beat” ce va avea loc în 
perioada 19-26 februarie 2018. 
Pentru a celebra creaţia de 
geniu a artistului, a omului 
deplin al culturii române, 
Constantin Brâncuşi, vernisajul 
cu cele 19 sculpturi va avea loc 
în data de 19 februarie 2018, 
ora 19.00 în cel mai nou spațiu 
al creativitatii din București, 
#Qreator by Iqos, situat pe B-
dul Aviatorilor, nr 8A. 
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19 februarie 2018, este ziua 
în care ART WALK STREET-AWS 
aduce la un loc 19 obiecte de 
artă ale tinerilor artişti ai 
departamentului de sculptură 
din cadrul Universităţii 
Naţionale de Arte/UNArte, care 
îi vor aduce un tribut artistului 
de geniu al secolului XX, 
Constantin Brâncuşi, cel care a 
fost numit "Jumătate zeu, 
jumătate ţăran", "om cu mult 
înaintea timpurilor sale" şi cel 
care a făcut "paşi pe nisipul 
eternităţii".nou spațiu cultural 
din București,  

   

 
 
Declarată oficial în anul 2015 zi de sărbătoare naţională “Ziua 
Brâncuşi”, 19 februarie este data la care în anul 1876, în 
localitatea Hobiţa s-a născut sculptorul român Constantin 
Brâncuşi.  
 
Anul 2016 declarat anul Brâncuşi, a fost pentru Art Walk Street-
AWS anul zero, anul de celebrare a acestei sărbători naţionale prin 
organizarea primei ediţii a evenimentului ”Brâncuşi he[ART]beat”. 
Astfel de la an la an, fiecare zi de 19 februarie vrem să fie mai 
amplă şi să constituie o permanenţă a manifestărilor de(spre) artă 
dedicată artistului Constantin Brâncuşi”, declară Irina Calotă, 
organizatoarea ART WALK STREET-AWS. 
 

AGENDA 
#Brâncuşi he[ART]beat #Ediţia 3 #2018 

 
 Vernisaj: 19 februarie 2018, ora 19.00  
                            ora 19.00 -20.00 # deschidere vernisaj 
                            ora 20.00 -21.00 # video mapping Brâncuşi  
Perioada de vizitare: 19-26 februarie 2018,  
               Qreator by Iqos, situat pe B-dul Aviatorilor, nr 8A. 
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AGENDA ”Brâncuşi he[ART]beat” / Ediţia 2 / 2017 

 
#Vernisaj: 19 februarie 2017, ora 19.00  
                            ora 19.00 -20.00 # deschidere vernisaj 
                            ora 20.00 -21.00 # Brâncuşi in New York – video mapping 
 
#Perioada de vizitare: 19-26 februarie 2017,  
                          KUBE MUSETTE, Calea Victoriei, nr 114. 

 
 

ARTISTI  
 

# 19 februarie #19 lucrari de artă-sculpturi din metal, lemn, sticlă 
 
Studenţi ai Universităţii Naţionale de Arte- UNArte/ Departamentul de 
sculptură: 
George Bilan cu lucrările: Blue, Life is pink; Trei. 
Claudiu Dosaru cu lucrările: Zbor, Element.  
Dragoi Alexandru Mihai cu lucrările: Diatom; Brass Mask; Ambiental green.  
Ana Maria cu lucrările: Wealth; Remembering 1; Remembering 2.  
 
În 2017, îndemnul pe care ART WALK STREET îl adresează tuturor consumatorilor 
de artă rămâne acelaşi: „Să ridicăm arta acolo unde-i este locul!!” 

 
 

Like, share and subscribe it keeps the ART alive! 
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Continued… 

 
 

AGENDA ”Brâncuşi he[ART]beat” / Ediţia 1 / 2016: 
 
 
#Costin CRAIOVEANU – Pictor popart     http://www.costincraioveanu.ro/ 

Love story portrets: Constantin Brâncuşi & Maria Tanase – popart paintings 
 
 

ARTISTI 
 
 
Studenţi ai Universităţii Naţionale de Arte- UNArte/ Departamentul de sculptură: 
 
George Bîlan: Blue; Curly mind; 
Claudiu Dosaru; Fly; Arc; 
Andrei Gătejoiu: Cameleon; 
Alexandru-Mihai Drăgoi: Mazos 4; Ambiental green1; Ambiental green 2; Ambiental 
green 3; 
Ana-Maria Maioru : Wealth 1; Wealth 2; Wealth 3; Wealth 4. 
Erton Muco: Silence table; 
Smaranda Pompiliu Pîrvan : The ambiguity of freedom. 
 
În 2017, îndemnul pe care ART WALK STREET îl adresează tuturor consumatorilor 
de artă rămâne acelaşi: „Să ridicăm arta acolo unde-i este locul!!” 

 
 

Like, share and subscribe it keeps the ART alive! 
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