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Ieri, 31 august 2008, în Grădina Publică Ştefan cel Mare a fost instalat monumentul
lui Pinochio. Artistul Mark VERLAN, şi-a propus să ofere chişinăuienilor posibilitatea
să se pronunţe pe marginea acestui subiect. Prin instalarea unui monument dedicat
acestui personaj artistul omagiază figura lui Pinochio în calitate de erou al copilariei
sale, dorindu-şi să afle şi alte păreri în relaţie cu propunerea sa. Orăşenii şi trecătorii
s-au arătat, în mare, interesaţi de instalarea unui nou monument completînd un
chestionar pus la dispoziţia lor pentru a evalua această propunere. Răspunsurile
colectate ar putea fi înaintate departamentului Cultură de pe lîngă primărie pentru ca
în viitorul apropiat o versiune finală a monumentului lui Pinochio turnat în bronz să fie
instalată în Chişinău.
Monumentul lui Pinochio este una din ultimele lucrări prezentate în cadrul proiectului
INTERVENŢII3 iniţiat de Asociaţia Oberliht. Între 20 iulie şi 31 august 2008 peste 20
artişti, curatori şi alţi participanţi din Moldova, România, Spania, Croaţia, Franţa au
luat parte la acest proiect, propunîndu-şi să interacţioneze cu spaţiul public, cu
structura vizuală a urbei, cu memoriile şi experienţa locuitorilor oraşului Chişinău şi
suburbiilor sale.
Pentru detalii accesează: http://www.oberliht.org.md/interventii3.html
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A treia parte a proiectului INTERVENŢII îşi propune o investigare a spaţiului public prin intermediul creaţie
artistice. Între 20 iulie şi 31 august Asociaţia Oberliht va găzdui peste 20 de artişti şi curatori internaţionali care
vor prezenta lucrările concepute pe durata vizitei lor la Chişinău. Aceste prezentări vor fi deschise publicului.
Proiectul INTERVENŢII3 este finanţat de Uniunea Latină (Biroul din Republica Moldova), Institutul Cultural
Român prin programul CANTEMIR, Fundaţia Culturală Europeană şi Henkel România.
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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

PARTENERI
UNAgaleria / Bucureşti
Revista de Literatură, Artă şi Atitudine STARE de URGENŢĂ / Chişinău
Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău [ksa:k]
Alianţa Franceză din Moldova
PARTENERI MEDIA
Radio Europa Liberă
PERSOANE DE CONTACT
Director 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 detalii 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, revista de literatură, artă
şi atitudine STARE de URGENŢĂ/Chişinău, Alianţa Franceză din Moldova şi Centrul pentru Artă
Contemporană, Chişinău [ksa:k] 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(la)oberliht.org.md
skype: oberliht
http://www.oberliht.org.md/interventii3.html

