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

Ceva comun?
film i art video experimental din
Croaia

proiect realizat de Asociaia Oberliht
http://www.oberliht.org.md/chiosc.html
– program de proiecii de FILM i VIDEO,
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

Muzeul Naional de Etnografie i Istorie Natural,
Chiinu

25 iulie, 2009, ora 21:00

Proiectul CHIO C prezint o proiecie în aer liber:
Sâmbta, 25 iulie 2009, la orele 21:00
Muzeul Naional de Etnografie i Istorie Natural
(în caz c plou, proiecia va fi reprogramata pentru la ARThotel pentru 20:00)

Ia-i cu tine perna i ptura!
Sâmbta, 25 iulie, Asociaia Oberliht, în parteneriat cu Muzeul Naional de
Etnografie i Istorie Natural anun proiecia în aer liber de fime i lucrri
video experimentale din Croaia, selectate de Nata a BODRO I. Programul
alctuit din opt filme i lucrri video (cu durata total de 80 minute) va fi
proiectat pe faada muzeului. Proieciile fac parte din CHIO C, proiect
internaional care vizeaz colaborarea la nivel european i schimbul cultural.
Cu aceast ocazie vor fi prezentate lucrrile cîtorva arti ti croai importani,
care abordeaz schimbrile ce se petrec în contextual urban actual din
Croaia.
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Lucrrile video i filmele care formeaz programul au fost selectate pentru CHIOC, pentru a fi
proiectate pe peretele gol din mica unitate arhitectural care va fi amplasat în centrul Chiinului, sau
vor fi prezentate pe ecranul unui televizor de pe o msu TV din mijlocul “apartamentului deschis”.
Am fost invitat s fac o selecie de lucrri video recent produse în Croaia, ale cror subiecte in de
transformarile din spaiul urban i de spaiul public, apoi care ar urma s fie prezentate într-un (alt)
spaiu public. Aceast sarcin a fost, posibil, iniiat ca un fel de transferare, de deplasare, i apoi de
suprapunere a dou spaii care intr unul în altul.
Selecia de fa nu se limitaez doar la chestiunile ce in de spaiul public într-un sens restrîns. Este o
colecie de scurt-metraje i lucrri video care comunic deseori mesaje personale înscrise în mediul
urban cu ajutorul imaginii, naraiunii i sunetului. Selecia “naional” este intrerupt de lucrarea video
“Lumea Magic” a artistei suedeze Johanna BILLING, care, produs în unul dintre cartierele din
Zagreb, are de a face printr-un mijloc subtil cu schimbrile evidente în oraul post-socialist traversat
de cîntecele unui cor de copii. Acest film prezint una dintre cele mai frumoase deschideri pentru
istoria schimbrilor, a transformrilor, istorie în care înc lipsete sfîritul.
(Nata a BODRO I)

CURATOR
Natasa BODROI (Zagreb, 1978), curator, operator cultural.
Preedintele asocia iei "Asocia ii Libere / Slobodne veze", stabilit la Zagreb; co-curator al proiectului
“Asocia ii libere, practice artistice contemporane pe scena interna ional astzi” în colaborare cu Ivana
MESTROV, curator. A lucrat anterior pentru festivalul Queer Zagreb. Scrie pentru câteva reviste i
internet portaluri.

PROGRAM
Johanna BILLING: Lumea Magic, video in loop (2005), 6’12’’
Damir OKO: Baiatul cu un corn magic, video (2007), 15'
Lala RA I: 17 istorii, video (2001), 3’16’’
Ines KRASI: Super Andrija, scurt-metraj (2006), 19’
Ines KRASI: Uriaul, scurt-metraj (2006), 14’
Renata POLJAK: Minunatele sperane, scurt-metraj (2005), 17’
Ana HU MAN: Prânzul, film experimental (2008), 16’50’’
Ana HU MAN: Piaa, animaie, film experimental (2006), 9’04’’
INTRAREA ESTE GRATUIT.
TOATE FILMELE SÎNT ÎN LIMBA ENGLEZ SAU CU SUBTITRE ÎN ENGLEZ.

LOCURI i SPAII
Muzeului Na ional de Etnografie i Istorie Natural
(intersectia strzilor Kogalniceanu i Sfatul Trii, Chiinu)

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
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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
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

