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INTERVENII3
Intervenii artistice în spaiul public

Prezentare public la CIRCUL
din CHIINU
– proiecie de film
– lansarea nr. 7 al revistei STARE de
URGEN/Suplimentul Oberliht
– dezbateri cu participanii la proiect

26 septembrie, 2008 | 19:00
Proiect realizat de Asociaia Oberliht
http://www.oberliht.org.md/interventii3.html

Director de proiect, curator – Vladimir US
Co-curator – Nata a BODROI
contact: + 373 69 171010

În lunile august i septembrie curent, oraul Chiin u i suburbiile sale a g zduit proiectul de
art contemporan INTERVENII3, un program de evenimente axate pe art în spa iul
public. Proiectul a implicat peste treizeci de participan i din Moldova, România, Croa ia,
Germania i Fran a – invita i, în cadrul unei reedin e de scurt durat , s -i elaboreze
lucr rile i s reflecte asupra proceselor ce produc, azi, spa iul public al Chiin ului, structura
vizual a oraului, memoria i experien a vie ii cotidiene a locuitorilor lui. ederea i
activitatea lor a fost documentat sub forma unui catalog, în revista STARE de URGEN
i
într-un film care va fi prezentat pentru prima dat cu aceast ocazie.
Proiectul a constat din cîteva faze: plimb ri exploratorii prin ora i suburbii, prezent ri
publice urmate de discu ii, elaborarea i crearea lucr rilor artistice, Ghidighici GRAFFITI
session i inaugurarea ARThotel-ului – un spatiul dedicat crea iei i schimbului artistic. Cu
aceast ocazie Chiin ul a fost vizitat de unii dintre cei mai cunoscu i, la zi, artiti români
(Dan PERJOVSCHI, Vlad NANC , Nicu ILFOVEANU etc.), care au produs cu aceast
ocazie lucr ri, unele din care mai pot fi vazute de publicul larg. Proiectul a jucat i rolul unei
platforme de cercetare a practicilor sub-culturale existente în contextul urban (graffiti i street
art, circula ia liber a bunurilor culturale etc.) ca form de rezisten fa de procesul
copleitor de comercializare a spa iului public. Drept efect secundar în oraul Chiin u pot fi
v zute diverse exemple de street art.
Lucrarea audio a lui Nicu ILFOVEANU Footage revisited realizat în cadrul proiectului
INTERVEN II3 va fi pus pe data de 26 septembrie, 2008 în emisie la Nae Radio
(frecven a: 101.3 FM). În lucrarea sa Nicu ILFOVEANU pleac de la sonoritatea cotidian a
urbei, înregistrînd sunetele pulsului haotic al oraului: vocea unei femei care vinde la pia
otrav pentru oareci, suprapus peste o emisiune de radio, p s ri, autobuze, maini.
ILFOVEANU a ridicat cortina sonor a oraului, ar tînd o alt stare a spa iului, densitatea
unei realit i urbane invizibile.
Lucrarea poetic a lui Alexandru COSMESCU poate fi întîlnit pe cîteva rute diferite de
troleibuz din Chiin u (ruta nr. 4, 20, 8, 21, 28, 10) pe parcursul lunilor septembrie i
octombrie 2008. În loc de publicitate ag at pe mînerele din troleibuz, COSMESCU ne
propune texte poetice, creînd un spa iu intim acolo unde te atep i cel mai pu in: în
transportul public.
Dupa prezentarea de la Chiin u, proiectul INTERVENTII3 va fi prezentat la Bucureti la
începutul lunii octombrie 2008, i la Zagreb/Croa ia în 2009.
Pentru informa ii suplimentare, va rug m s vizita i pagina web http://www.oberliht.org.md
sau s ne contacta i la telefoanele indicate mai sus.
Vladimir US
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PARTICIPANI

Ludmila BOURO – artist [md]
Michele BRESSAN – artist, fotograf [ro]
Ion BUZU – poet, anarhist [md]
Vlad CADAR – artist [ro]
Angela CANDU – artist [md]
Alexandru CIUBOTARIU – artist [ro]
Alexandru COSMESCU – poet [md]
Nicoleta ESINENCU – dramaturg [md]
Tatiana FIODOROVA – artist [md]
Ion FISTICANU – artist [md]
Stéphane IBARS – curator [fr]
Nicu ILFOVEANU – artist, fotograf [ro]
Katharina KOCH – regizor de film [de]
Vadim LUNGUL – poet, situaionist [md]
Vlad NANC – artist, curator [ro]
Mircea NICOLAE – artist [ro]
No Shagga: Serghei TERENTII – voce, Mihai GÎU – chitar, Sergiu ZGARDAN – chitar [md]
Dan PERJOVSCHI – artist [ro]
Alina POPA – artist, fotograf [ro]
Andy SINBOY – artist [es/uk/ro]
Larisa SITAR – artist [ro]
tefan TIRON – traficant de informaie [ro]
Mark VERLAN – artist [md]
Vladimir US – artist, curator [md]
2 + 2: Alexandru RAEVSCHI & Ruxanda STEFANOV – artiti [md]
Ghidighici GRAFFITI session
Nicu BOURO [md] | Vlad CADAR [ro] | Alexandru CIUBOTARIU [ro] | Victor DRAGHICI [md] |
Constantin DRU [md] | Evghenii [md] | Ilie HADÎRC [md] | Vadim LUNGUL [md] | Andy
SINBOY [ro/es/en] | Constantin SARCOV [md] | Dorin SAVCO [md] | Vadim ÎGANA [md] | Petia
VINARI [md]

PARTENERI
UNAgaleria

este spaiul expoziional al Universitii Naionale de Arte din Bucureti, proiectat ca punct
de contact, sprijinire i informare al studenilor, cadrelor didactice, invitailor i partenerilor notri. Aici
se organizeaz expoziii, conferine, ateliere deschise i mese rotunde care promoveaz imaginea
universitii i calitatea exerciiului teoretic i practic–expoziional. În fiecare an, aici au loc aproximativ
20 de expoziii de art româneasc i internaional, însoite de dezbateri teoretice i de ateliere de
discuie. Se acord atenie egal fiecrui limbaj artistic – pictur, sculptur, arte decorative, fotografie,
art video, obiect, instalaie, performance etc, prezentate fie în cadrul unor manifestri de grup, fie ca
expoziii personale – un accent deosebit avându-l proiectele interdisciplinare.
Programul anual al galeriei se lanseaz prin sesiuni de proiecte semestriale; propunerile vin din partea
studenilor sau a cadrelor didactice ale universitii ori din partea unor artiti i curatori invitai.
Revista STARE de URGEN se dorete un spaiu interactiv oferit diferitor grupuri de creaie exponente
ale culturii româneti. Proiectul de revista Stare de Urgen unete un numr mare de scriitori, artiti,
intelectuali, critici literari, din România i din Republica Moldova, dar i din alte regiuni unde se
înregistreaz prezena unei culturi literare i artistice inovatoare, astfel facilitînd interaciunea între
acestea prin stabilirea unor contacte directe, încurajarea unor proiecte de colaborare i schimb
cultural, identificarea i promovarea tinerelor talente, informarea i formarea unui nou cititor,
promovarea literaturii i artei cu implicaii sociale.
Începînd cu decembrie 2007 Asociaia Oberliht editeaz suplimentul Oberliht, un spaiu de 4 pagini
A3 dedicat artei i culturii contemporane din Moldova, care apare împreun cu revista Stare de
Urgen.
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LOCURI i SPAII
ARThotel
(str. Gh. Asachi 53/1, lit. “A”, Chiinu)

este un spa iu deschis recent crea iei i schimbului artistic din 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.
ARThotel

Ferma din Ghidighici
(satul Ghidighici, mun. Chiinu)
În

satul Ghidighici, o suburbie a Chiinului, unul dintre pere ii fostului colhoz a fost acoperit de graffiti,
estompînd astfel limita dintre mediile urbane i cele rurale. Ceea ce reprezenta înainte un bun
agricultural comun a devenit un loc de ac iune comun a unui grup de artiti graffiti localnici i invita i.
Peretele peste care s-a intervenit reprezint astzi o expozi ie în aer liber, care poate fi vizitat la orice
or a zilei.
Circul din Chiinu
(bd. Renaterii 33, Chiinu)
Circul

din Chiinu va gzdui prezentarea final a proiectului INTERVEN II3. Reactivat de un grup
interna ional de artiti implica i pe parcursul lunilor august i septembrie 2008 la realiizarea proiectului
SYNAPSES (http://www.project-synapses.eu), Circul Municipal, dup 5 ani de pauz, devine o platform
utilizat de diverse grupuri i organiza ii active din Chiinu.
PARTENERI MEDIA
Radio Europa Liber
PERSOANE de CONTACT
Director de Proiect
Vladimir US

info(at)oberliht.org.md
tel: + /373/ 69 171010
Coordinator de proiect
Gheorghe ZUGRAVU
gheorghe(at)oberliht.org.md
tel: + /373/ 68 289364

mai multe detalii despre etapele 1 i 2 a proiectului INTERVEN II desfurate anterior gsi i aici:
INTERVEN II2 | 2007 | http://www.oberliht.org.md/interventii2.html
INTERVEN II1 | 2006 – 2007 | http://www.oberliht.org.md/interventii/index.html
Proiectul ITERVEN II3 este organizat în parteneriat cu UNAgaleria/Bucureti, revista de literatur, art
i atitudine STARE de URGEN /Chiinu, Alian a Francez din Moldova i Centrul pentru Art
Contemporan, Chiinu [ksa:k] i finan at de Uniunea Latin (biroul din Republica Moldova), Institutul
Cultural Român prin Programul CANTEMIR, Funda ia Cultural European i Henkel România.
CONTACTE

Pentru mai multe detalii nu ezita i s ne
contacta i la:
tel: + (373) 69 171010
email: info@oberliht.org.md
skype: oberliht
http://www.oberliht.org.md/interventii3.html

