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INTERVENŢII3 – apel de participare | data limită: 20 iulie 2008

organizator – Asociaţia Oberliht

PARTENERI
UNAgaleria / Bucureşti
Revista

de Literatură, Artă şi Atitudine STARE de URGENŢĂ / Chişinău

PARTENERI MEDIA
Radio Europa Liberă

Într-o epocă a uniformizării marcată de globalism şi neo-liberalismul relaţiilor economice, implicit
consumerism, în care peisajul vieţii cotidiene devine din ce în ce mai structurat, supus uniu control
şi supravegheat, regulile jocului tot mai restrânse, identităţile şi clişeele fundamentale, mediul
artistic instituţionalizat şi instrumentalizat, devine tot mai greu de identificat spaţiile disponibile
(flexibilie) pentru activităţi de ordin innovator, experimental, creativ.
Astfel una din căi ce se face simţită este de a interveni într-o lume deja organizată sau, poate, de a
ne refugia în pustiu?

INTERVENŢIE – o acţiune / un gest / un semn
INTERVENŢIA – care este potenţialul său creativ / participativ / reacţionar?
– cum modifică ea obiectul / subiectul / contextul / spaţiul intervenţiei?
– pe ce cale este ea realizată?
– cu ce mijloace?
– cu ce scop / finalitate?
INTERVENŢII – proiect de artă contemporană conceput să exploreze forma, dimensiunea
ideatică / conceptuală, contextele în care poate fi degajat, vizibilitatea / invizibilitatea,
temporalitatea actului de intervenţie
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INTERVENŢII3 apel de participare

21 iunie, 2008

se solicită propuneri de proiecte şi lucrări pentru a fi realizate în cadrul proiectului INTERVENŢII3
INTENŢIA PROIECTULUI
Etapa

3 a proiectului INTERVENŢII vizează cunoaşterea şi valorificarea spaţiului public. Acesta din
urmă, fiind redus la o imagine obscură, iar pe alocuri limitat în opţiunile sale ori închis pentru orice fel
de manifestări, este marcat de prezenţa unor interese politice şi comerciale, gestionat şi controlat de
forţele deseori declarative ale puterii, fapt decisiv la edificarea noii sale identităţi.
Odată

cu extinderea actualelor limite ale capitalei proiectul îşi propune să exploreze dimensiunea
periferică a oraşului dar şi al altor module ce încorporează noţiunea de periferie, totodată îşi propune
să devină un cadru de reflecţie şi de analiză asupra conceptului de vecinătate.
Lucrările

elaborate de participanţi vor face referinţă la spaţiul în care locuim şi care ne formează,
preluînd drept punct de plecare structura socială, administrativă şi economică a oraşului Chişinău şi
suburbiilor sale.
Proiectele

realizate vor oscila între fotografie şi alte forme artistice si/sau hibride la baza cărora se află
imaginea şi textul, precum sînt stencil-ul, stickere şi adezive, anunţuri, afişe, panouri cu lumini şi
publicitare, dar şi instalaţii şi performance-uri etc. care vor fi prezentate în spaţiul public în final cu
intenţia transformării acestuia într-un spaţiu de comunicare şi manifestare artistică. Astfel structura
comunicaţională a urbei va fi folosită pentru transmiterea mesajului artistic unor audienţe mai largi.
Contextul urban va servi drept punct de plecare şi va fi perceput în calitate de spaţiu expoziţional
pentru amplasarea lucrărilor finale, aducînd mesajul artistic mai aproape de locuitorii din Chişinău şi
din suburbii.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE ŞI ACTIVITĂŢI

|

19 – 29 august, 2008

Proiectul

INTERVENŢII3 se va desfăşura în perioada 19 – 29 august, 2008 şi va cuprinde mai multe
prezentări publice şi ateliere realizate de artişti, curatori şi teoreticieni invitaţi din Croaţia, Franţa,
Moldova şi România. Drept parte componentă a proiectului vor fi organizate 5 călătorii exploratoare în
zonele suburbane ale municipiului Chişinău şi în satul Ghidighici.
Participanţii

selectaţi vor beneficia parţial sau integral de materialele necesare producerii proiectului
personal; transport internaţional, cazare şi masă (pentru participanţii din România); de susţinere tehnică
şi informaţională.
Lucrările

realizate în cadrul proiectului vor fi publicate în catalogul final. Activităţile proiectului se vor
regăsi într-un film de scurtă durată produs cu ocazia proiectului INTERVENŢII3, rezultatele proiectului
urmînd a fi prezentate la UNAgaleria / Bucureşti şi ulterior publicului francez.

foto: Vladimir US / Ferma din Ghidighici, 2008
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21 iunie – 20 iulie, 2008

Doritorii

să participe la proiect sînt invitaţi sa-şi expedieze dosarele pe suport hîrtie, CD sau în format
electronic pînă pe 20 iulie 2008 la urmatoarele adrese: str. Gh. Asachi 11/2 – 45, Chişinău 2028 sau
pe adresa electronică interventii(la)oberliht.org.md. Dosarele expediate nu vor fi returnate.
Dosarul de participare trebuie sa conţină
- CV detaliat cu date de contact (adresa completă,
- Scrisoare de motivaţie (100 – 200 cuvinte)

telefon, telefon mobil, email)

- 7 – 10 imagini cu lucrări personale (pe suport hirtie/foto – format A4 maximum; în format electronic – în
jur de 500 Kb fiecare imagine)
- O propunere de proiect artistic (200 – 300 cuvinte) cu descrierea a ceea ce doriţi să realizaţi pe care
eventual îl ve-ţi realiza în cadrul etapei 3 a proiectului INTERVENŢII, şi care va respecta INTENŢIA
PROIECTULUI)
- Un buget detaliat necesar producerii proiectului
salutabilă
- cunoaşterea limbii Române şi/sau Engleze
- prezentarea dosarului pe CD sau în format electronic pe adresele sus-menţionate
E

limită de depunere a dosarelor este 20 iulie 2008
Participantii selectaţi vor fi anunţaţi pe 28 iulie 2008
Data

Mai

multe detalii la: http://www.oberliht.org.md/interventii3.html

Persoane
Director

de contact:

de proiect

Vladimir US

interventii(la)oberliht.org.md (pentru Vladimir US)
tel: + /373/ 69 171010
Coordonator

de proiect

Vadim ŢÎGANAŞ

interventii(la)oberliht.org.md (pentru Vadim ŢÎGANAŞ)
tel: + /373/ 68 495744
mai multe despre etapele 1 şi 2 a proiectului INTERVENŢII desfăşurate anterior găsiţi aici:
INTERVENŢII2 | 2007 | http://www.oberliht.org.md/interventii2.html
INTERVENŢII1 | 2006 – 2007 | http://www.oberliht.org.md/interventii/index.html

Proiectul

ITERVENŢII3 este organizat în parteneriat cu UNAgaleria/Bucureşti şi revista de literatură,
artă şi atitudine STARE de URGENŢĂ/Chişinău şi finanţat de Uniunea Latină (biroul din Republica
Moldova), Institutul Cultural Român prin Programul CANTEMIR, Fundaţia Culturală Europeană şi Henkel
România.
CONTACTE

pentru a afla mai mule detalii despre proiect
contactaţi-ne la:
tel: + (373) 69 171010
email: info@oberliht.org.md
skype: oberliht
http://www.oberliht.org.md/interventii3.html

