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Proiectul CHIO C
punct de informare cultural –
platform de participare public

În ateptarea CHIOC-ului
program de proiecii de film

proiect realizat de Asociaia Oberliht
http://www.oberliht.org.md/chiosc.html
– program de proiecii de film,
selecie de Nata a BODRO I

selecie de Nata a BODRO I

director de proiect, curator – Vladimir US
co-curator – Nata a BODRO I
contact: info(la)oberliht.org.md

ARThotel, Chiinu

9, 16, 21, 28 iulie, 2009, ora 18:00

ÎN A TEPTAREA CHIO C-ului este un program de proeicii de film la ARThotel,
care se va desfura pe parcursul lunii iulie 2009 i va face o introducere pentru
CHIOC ce urmeaz s fie instalat în centrul Chi inului. Proieciile se adreseaz
publicului larg încercînd s creeze o comunitate interesat în activitile CHIO C-ului
dar i în arta contemporan în general. Va fi prezentat un program compilativ cu
cîteva teme structurate pe diverse practici artistice care au marcat lumea artei în
ultimile cîteva decenii. Optînd pentru formatul de film documentar, propunem filmul
drept mediere între arta contemporan i spectator pe care îl invitm la o discuie,
indiferent de nivelul de cuno tine pe care el îl posed în acest domeniu.
Proieciile de film vor fi prezentate de Nata a BODRO I
CURATOR

Natasa BODROI (Zagreb, 1978), curator, operator cultural.
Pre edintele asociaiei "Asociaii Libere / Slobodne veze", stabilit la Zagreb; cocurator al proiectului “Asociaii libere, practice artistice contemporane pe scena
internaional astzi” în colaborare cu Ivana MESTROV, curator. A lucrat anterior
pentru festivalul Queer Zagreb. Scrie pentru câteva reviste i internet portaluri.
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PROGRAM
Joi, 9 iulie, 2009, ora 18:00
Thomas HIRSCHHORN
Jours tranquilles au Musee Precaire Albinet , regie: Coraly Suard, ARTFILMS, 2004. FR 54’
Rachel WHITEREAD
House, Artangel, 2006, UK 26’

Joi, 16 iulie, 2009, ora 18:00
Marina ABRAMOVI
Balkan Baroque, regie: Pierre Coulibeuf, 1999- FR, 58’
Destricted (segment "Balkan Erotic Epic"), 2006. -UK/ USA 15'

Mar i, 21 iulie, 2009, ora 18:00
Ursula BIEMANN
Performing the border, 1999, 43’+ Europlex (Ursula Biemann & Angela Sanders), 2003, 20’, eseuri
video.

Mar i, 28 iulie, 2009, ora 18:00
Sophie CALLE, Maurizio CATTELAN, Matthew BARNEY, ART SAFARI de Ben Lewis, ARTE 2005,
FR/DE, 78’

Proieciile vor fi urmate de discuii informale i de socializare.
INTRAREA ESTE GRATUIT.
TOATE FILMELE SÎNT ÎN LIMBA ENGLEZ SAU CU SUBTITRE ÎN ENGLEZ.
LOCURI i SPAII
ARThotel
(str. Gh. Asachi 53/1, lit. “A”, Chiinu)
harta: http://arthotel.wordpress.com/arthotel-map
ARThotel este un spa iu deschis crea iei i schimbului artistic în oraul Chiinu al crui for  motrice
o constituie artitii i practicile lor. El s-a lansat în august 2008 cu un proiect realizat de Dan
PERJOVSCHI.
Coordonat de Asocia ia Oberliht, ARThotel gzduiete un program de reedin e de scurt durat
pentru artiti i arte vizuale – un spa iu de produc ie, crea ie, difuzare, formare, dezbateri etc. cu
posibilitatea extinderii domeniului acoperit ctre alte discipline în viitor.
http://arthotel.wordpress.com

PARTENERI
Revista STARE de URGEN , Chiinu http://staredeurgenta.blogspot.com
Vizura Aperta, Zagreb http://www.rhiz.eu/institution-12943-en.html
Asocia ia Slobodne Veze, Zagreb http://www.rhiz.eu/institution-29115-en.html
Centrul de Art Contemporan din Kiev
Studio – Asociaia Tinerilor Artiti, Budapesta http://studio.c3.hu
UNAgaleria, Bucureti http://unagaleria.blogspot.com
AREA Chicago http://www.areachicago.org

PARTENERI LOCALI
Muzeul Na ional de Art al Moldovei (MNAM)
Filarmonica Na ional Serghei Lunchevici
Sala cu Org
Teatrul Satiricus I. L. Caragiale http://satiricus.md
Teatrul Rus de Stat A. P. Cehov
Centrul pentru Art Contemporan, Chiinu [ksa:k] http://www.art.md
Asocia ia pentru Dezvoltarea Dansului Modern
OWH TV Studio http://owh.md
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Asocia ia ARTIstudio
Clubul Literar http://www.clubliterar.com
Grupul Human Zone http://humanzone.wordpress.com

PERSOANE de CONTACT
director de proiect
Vladimir US
info(la)oberliht.org.md
tel: + /373 22/ 286317
responsabil pentru relaii cu publicul
Anca DONU
anca(la)oberliht.org.md
tel: + /373/ 69 679472

Proiectul CHIOC, punct de informare cultural i platform de participare public a fost lansat în oraul Chiinu. Este conceput
într-un context social-politic complex al procesului de tranzi ie, inten ionînd s promoveze arta contemporan i cultura tinerilor
în spa iul public prin strierea i contaminarea informa ional a teritoriului urban, s încurajeze participarea activ a diverselor
categorii de persoane reprezentînd diferite domenii deseori marginalizate i oferindu-le o platform de manifestare public, s
întreasc reelele locale i s dezvolte reelele internaionale de operatori i profesioniti din domeniul culturii, s influeneze
politicile publice în vederea extinderii accesului i utilizrii mai puin restricionate a spaiul public.
Flat Space | Spaiu Deschis pentru Galeria Mobil – o compoziie arhitectural de dimensiuni mici, proiectat de tefan Rusu –
este o replic func ional a unui apartament fr pere i care va servi drept spa iu deschis prezentrilor publice i evenimente
culturale. Totodat CHIOC-ul va reprezenta un punct de informare cultural accesibil oricrei categorii de public:
profesionitilor, amatorilor sau celor interesa i de arta contemporan.
Proiectul inten ioneaz s prezinte diversitatea i bog ia unor practici artistice din majoritatea rilor care formeaz continentul
european, astfel unul dintre obiective este de a invita artiti, teoreticieni, operatori culturali s participe în activit ile CHIOCului cu expozi ii, ateliere, proiec ii, prezentri, întâlniri . a.
Proiectul CHIOC cuprinde i rezultatele proiectului INTERVENII3 care a fost realizat în 2008:
http://www.oberliht.org.md/interventii3.html
Proiectul CHIOC beneficiaz de sprijinul Fundaiei Culturale Europene, Direciei Cultur al Municipiului Chiinu, Preturii
sectorului Centru, Preturii sectoruluii Buiucani, Alianei Franceze din Moldova, Institutului Cultural Român prin Programul
CANTEMIR (2008), Uniunii Latine (Biroul din Republica Moldova), Henkel România precum i a CEC ArtsLink i programului
Gulliver Connect.
CONTACTE

Pentru mai multe detalii nu ezita i s ne
contacta i la:
tel/fax: + (373 22) 286317
email: info(la)oberliht.org.md
skype: oberliht
http://www.oberliht.org.md/chiosc.html

