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Proiectul CHIOC
punct de informare cultural –
platform public de manifestare
– vernisajul expozi iei Proiectul CHIOC
– Bor Party
curatori – Vladimir US / Slobodne Veze
proiect realizat de Asociaia Oberliht
http://www.oberliht.org.md/chiosc.html
contact: info(at)oberliht.org.md

proiectul CHIOC, 17 noiembrie – 1 decembrie 2009, comunicat de pres

proiectul CHIO C
interven ii artistice în spa iul public
17 noiembrie, 2009, ora 20:00
Galeria VN
17/11/2009 – 01/12/2009
str. Ilica 163a, Zagreb, Croaia

17 noiembrie 2009, ora 20:00
Proiectul CHIO C – str. Ilica 163a, Zagreb, Croa ia
Mar i, 17 noiembrie 2009, Asociaia Oberliht din Chiinu i Asocia ia
Slobodne Veze din Zagreb v invit la vernisajul expozitiei Proiectul
CHIOC.
Acest eveniment va fi urmat de ac iunea Bor Party.
V ateptm pe to i începînd cu ora 20:00!
Expozi ia va fi deschis pîn la 1 decembrie, 2009.

Asocia ia Tinerilor Plasticieni din Moldova Oberliht

|

proiectul CHIOC, 17 noiembrie – 1 decembrie 2009, comunicat de pres

În anul 2008 a început colaborarea între Asociaia Slobodne veze i Asociaia Oberliht în cadrul unui
proiect de intervenii artistice în spaiul public din Chiinu. Proiectul INTERVENII3 a implicat peste
30 participani din cîteva ri europene care au fost invitai s reflecte asupra proceselor ce
influeneaz spaiul public al Chiinului, structura vizual a oraului, memoria i experiena vieii
cotidiene a locuitorilor lui.
Colaborarea a continuat în 2009 cînd a fost lansat proiectul CHIOC, platform public de
manifestare i punct de informare cultural. CHIOC-ul este reprezentat printr-o unitate arhitectural de
proporii mici cu denumirea de APARTAMENT DESCHIS realizat de tefan Rusu i instalat în
centrul oraului Chiinu. În lipsa unui suport de dezvoltare instituional pentru arta contemporan
CHIOC-ul apare ca o reacie la un context foarte concret i în calitate de o alternativ la sistemul
autosuficient i ideologizat al instituiilor culturale existente. Din perspectiva unei logici al microdispozitivelor propuse de Deleuze (dispositif micrologique), proiectul umple una din niele libere în
zona culturii contemporane din Moldova.
În vara anului 2009 a fost lansat proiectul de reedine artistice drept parte a proiectului CHIOC.
Acest lucru a condus diverse modaliti de cooperare i varietate de proiecte artistice colaborative.
Primul artist care a luat parte la programul de reedine a fost Tonka Malekovi a crei colaborare cu
artistul moldovean Ion Fisticanu s-a regsit în proiectul Posibilitatea orasului.
Reprezentînd o platform de auto-reprezentare oferit comunitii locale, ce încurajeaz participarea
civic într-o perspectiv în care autodeterminarea înseamn s-i recuperezi capacitatea autonom
sau colectiv de a-i exprima dorinele în opoziie la un sistem ce se impune prin sanciuni i se
prolifereaz drept unul de control, CHIOC-ul devine astfel un instrument politic.
(Nata a BODROI i Ivana ME TROV)

ARTITI
BRESSAN Michele [RO], ESINENCU Nicoleta [MD], FISTICANU Ion [MD], ILFOVEANU Nicu [RO],
MALEKOVI Tonka [HR], NANC Vlad [RO], NICOLAE Mircea [RO], RUSU Stefan [MD]

LOCURI i SPAII
Galeria VN – str. Ilica 163a, Zagreb, Croaia

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

PERSOANE de CONTACT
Vladimir US – director de proiect
info(la)oberliht.org.md
tel: + /373 22/ 286317
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Proiectul CHIOC, punct de informare cultural i platform public de manifestare a fost conceput într-un context social-politic
complex al procesului de tranziie, intenionînd s promoveze arta contemporan i cultura tinerilor în spaiul public prin strierea i
contaminarea informaional 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 cele
internaionale de operatori i profesioniti din domeniul culturii, s influeneze politicile publice în vederea extinderii accesului i
utilizrii mai puin restricionate a spaiul public.
Proiectul intenioneaz s prezinte diversitatea i bogia 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 activitile CHIOCului cu expoziii, ateliere, proiecii, prezentri, întâlniri . a.
APARTAMENT DESCHIS/FLAT SPACE este o replic funcional a unui apartament de tip socialist, elaborat de artistul visual
Stefan RUSU pentru a reprezenta identitatea proiectului CHIOC.
Punctul de plecare în elaborarea designului a fost preocuparea pentru a expune public spaiul privat al unui apartament limitat
de standardele societii socialiste. Fenomenul blocurilor sociale este unul caracteristic rilor post-comuniste din Estul Europei
i care înc domin peisajul urban i definesc identitatea spaiului public.
Structura deschis a apartamentului sugereaz idea unui modul extras dintr-un bloc de apartamente cu elementele de baz
specifice societilor aflate în tranziie: faada principal cu un balcon împachetat în termopan, camera de zi, buctria i un
grup sanitar. Balconul este elementul cheie care va funciona ca punct de informare i diseminare a informaiei cu caracter
cultural, în timp ce spaiul efectiv al apartamentului expus publicului va avea un caracter multifuncional i va servi drept o
platform deschis pentru prezentri publice i evenimente culturale.
Proiectul CHIOC cuprinde i rezultatele proiectului INTERVENII3 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, a programului
Gulliver Connect i a Ministerului Culturii din Croaia.
CONTACTE

Pentru mai multe detalii contactai-ne la:
tel/fax: + (373 22) 286317
email: info(la)oberliht.org.md
skype: oberliht
http://www.oberliht.org.md/chiosc.html

