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INTERVENTII31 
Chişinău, 19-31/08/2008 
 
Proiect realiazat de Asociaţia Oberliht  
http://www.oberliht.org.md 
Director de proiect – Vladimir US 
contact: + 373 69 171010 
 

 
 
 

În perioada 19 – 31 august, Chişinăul şi suburbiile sale (satul Ghidighichi) se vor 
transforma în spaţii ale intervenţiei artistice pentru un grup de peste 20 de artişti 
internaţionali. Aceştia vor încerca să investigheze problema spaţiului public în 
societatea post-socialistă, masura în care acesta este accesibil sau nu cetăţenilor, 
conotaţiile lui politice, sociale şi estetice, aducînd în discuţie potenţiala lui pierdere şi 
propunînd strategii de recîştigare/reutilizare a sa. Discuţiile şi prezentările publice vor 
trata diverse practici aparţinînd subculturii urbane (graffiti, artă stradală, bunuri 
culturale publice) ca o formă de rezistenţă la procesul de comercializare aflat intr-o 
continua extindere. 
 
În urma unor călătorii întreprinse de Alina POPA cu scopul documentării panourilor 
publicitare goale din Chişinău spre deosebire de intervenţia lui Dan PERJOVSCHI la 
ARThotel şi în revista STARE de URGENŢĂ (disponibilă în chioşcuri), proiectul va 
continua cu o serie de călătorii în oraş, explorări ale spaţiului (sub)urban, prezentări 
publice, ateliere şi dezbateri. Cafeneaua Guguţă va servi drept punct de informare a 
proiectului şi va găzdui zilnic prezentările artiştilor şi curatorilor. ARThotel îşi va 
deschide porţile pentru a prezenta publicului expoziţia lui Dan PERJOVSCHI (vezi 
programul). 
 
În zilele de 23 şi 24 august locuitorii din satul Ghidighici vor avea ocazia să ia parte la 
o sesiune de graffiti organizată în cadrul proiectului, iar între 25 şi 31 august, în 
diferite locaţii din Chişinău, publicul local va avea posibilitatea să asiste la diferte 
prezentări ale proiectlor artstice realizate de participanţii la INTERVENŢII3. 
 
Pentru detalii accesează: http://www.oberliht.org.md/interventii3.html 
 
 
 

 

 

                                                 
1 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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INTERVENŢII3 – PROGRAM 
19 – 31 august, 2008 
 
18 august 19 august 20 august 21 august 22 august 23 august 24 august 
16:00 
Întîlnire cu 
participanţii 
locali 

12:00 
ALFR 
Conferinţă de 
presă 
 
16:00 
ARThotel 
Înregistrarea 
participanţilor 
 
19:00 – 21:00 
Guguţă 
Reclaiming 
Space | Spaţiul 
Public 
Bucureşti – film 
de Katharina 
KOCH 
Localitatea cu 
un singur 
monument – 
film de 
Vladimir US 
(work in 
progress: 
MALLdova – 
MD/RO, 
Moldova în 
două scenarii, 
ksak) 

10:30 – 13:00 
Calatoria 1: 
str. Uzinelor, 
Chişinău 
 
19:00 – 21:00 
Prezentari 
publice: 
Michele 
BRESSAN 
Larisa SITAR 
Nicu 
ILFOVEANU 
Footage 
Revisited 

10:00 – 13:00 
Calatoria 2: 
Dumbrava, 
mun. Chişinău 
 
19:00 – 21:00 
Prezentări 
publice: 
Vlad CADAR 
Alexandru 
CIUBOTARIU 
Andy 
SINDBOY 
Onanistic 
Ramblings on 
Free 
Expression and 
Guerrilla 
Activities 
Stefan TIRON 
“Urban 
practices – DIY 
(Cozzzzzmona
utica - sleep 
over sessions , 
Otaku 
community in 
Romania)” 

10:00 – 13:00 
Calatoria 3: 
Statia 
Ghidighici, s. 
Vatra 
 
19:00 – 21:00 
Vladimir US 
kitSChinĂu 
gRaFfITi tour - 
prezentare 
 
Vlad NANCA –  
Stencil Graffiti 
în România. O 
perspectivă 
personală 
Stefan TIRON 
“Free 
Romanian 
cultural goods” 

10:00 – 13:00 
Calatoria 4 
s. Ghidighici, 
mun. Chişinău 
 
10:00 – 18:00 
Ghidighici 
graffiti session 
 
18:00 
No Shagga – 
concert 

10:00 – 13:00 
Ghidighici 
graffiti session, 
mun. Chişinău 

25 august 26 august 27 august 28 august 29 august 30 august 31 august 
15:00 – 19:00 
Prezentarea 
publică a 
proiectelor 
realizate 
 
19:00 – 21:00 
Prezentari 
publice: 
Mircea 
NICOLAE 
Turism Urban 
 
Discuţie 
The limits of 
intervening into 
the public 
space. 

15:00 – 19:00 
Prezentarea 
publică a 
proiectelor 
realizate 
 
19:00 – 21:00 
Prezentari 
publice: 
Natasa 
BODROZIC 
Trans:it, 
mişcarea 
culturii prin 
Europa 
Stephane 
IBARS 
Tactici ale 
aproprierii 
spaţiului public: 
de la peisaj 
către spaţiu 
urban 

15:00 – 19:00 
Prezentarea 
publică a 
proiectelor 
realizate 
 
19:00 – 21:00 
Prezentari 
publice: 
Natasa 
BODROZIC 
Spaţii 
performative: 
note cu privire 
la intervenţiile 
artistice/civile 
în spaţiul public 
în Croaţia 
Stephane 
IBARS 
A fi curator pe 
spaţiul public 

15:00 – 19:00 
Prezentarea 
publică a 
proiectelor 
realizate  
 
19:00 – 20:00 
Prezentari 
publice: 
Stephane 
IBARS 
Tactici de 
apropriere ale 
culturii globale 

14:00-17:00 
Mark VERLAN 
Monument lui 
Pinochio 

14:00-17:00 
Mark VERLAN 
Monument lui 
Pinochio 

14:00-17:00 
Mark VERLAN 
Monument lui 
Pinochio 
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PARTICIPANŢI 
 
Nataša BODROŽIĆ – operator cultural, curator (Croatia) 
Michele BRESSAN  – artist, fotograf (Romania) 
Vlad CADAR – artist (Romania) 
Alexandru CIUBOTARIU – street artist (Romania) 
Angela CANDU – artist (Moldova) 
Katharina KOCH – regizor (Germania) 
Alexandru COSMESCU – poet (Moldova) 
Ion BUZU – poet, anarhist (Moldova) 
Tatiana FIODOROVA – artist (Moldova) 
Ion FISTICANU – artist (Moldova) 
Stéphane IBARS – curator (France) 
Nicu ILFOVEANU – artist, fotograf (Romania) 
IZM group: Maxim CUZMENCO – artist, Victor CUZMENCO – artist, Dmitrii ERMURACHI, Iurii 
ERMURACHI, Tatiana FIODOROVA – artist, Irina FRANCOVA – artist, Alexandr RAEVSCHI – artist 
(Moldova) 
Vadim LUNGUL – poet, situaţionist (Moldova) 
Vlad NANCĂ – artist, curator (Romania) 
Mircea NICOLAE – artist (Romania) 
No Shagga: Serghei TERENTII – vocal, Mihai GÎŢU – chitară, Sergiu ZGARDAN – chitară 
(Moldova) 
Dan PERJOVSCHI – artist (Romania) 
Alina POPA – artist, fotograf (Romania) 
Andy SINBOY – street artist (Spain/England/Romania) 
Larisa SITAR – artist (Romania) 
Ştefan TIRON – traficant de informaţie (Romania) 
Vadim ŢÎGANAŞ – artist (Moldova) 
Mark VERLAN – artist (Moldova) 
Vladimir US – artist, curator (Moldova) 
2 + 2 group: Alexandr RAEVSCHI – artist, Ruxanda STEFANOV  – artist (Moldova) 
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PARTENERI 
 
UNAgaleria / Bucureşti 
UNAgaleria este spaţiul expoziţional al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, proiectat ca punct 
de contact, sprijinire şi informare al studenţilor, cadrelor didactice, invitaţilor şi partenerilor noştri. Aici 
se organizează expoziţii, conferinţe, ateliere deschise şi mese rotunde care promovează imaginea 
universităţii şi calitatea exerciţiului teoretic şi practic–expoziţional. În fiecare an, aici au loc aproximativ 
20 de expoziţii de artă românească şi internaţională, însoţite de dezbateri teoretice şi de ateliere de 
discuţie. Se acordă atenţie egală fiecărui limbaj artistic – pictură, sculptură, arte decorative, fotografie, 
artă video, obiect, instalaţie, performance etc, prezentate fie în cadrul unor manifestări de grup, fie ca 
expoziţii personale –, un accent deosebit avându-l proiectele interdisciplinare. 
Programul anual al galeriei se lansează prin sesiuni de proiecte semestriale; propunerile vin din partea 
studenţilor sau a cadrelor didactice ale universităţii ori din partea unor artişti şi curatori invitaţi. 
 
STARE de URGENŢĂ – revista de literatură, artă şi atitudine / Chişinău 
Stare de Urgenţă se doreşte un spaţiu interactiv oferit diferitor grupuri de creaţie exponente ale 
culturii româneşti. Proiectul de revista Stare de Urgenţă uneşte un număr mare de scriitori, artişti, 
intelectuali, critici literari, din România şi din Republica Moldova, dar şi din alte regiuni unde se 
înregistrează prezenţa unei culturi literare şi artistice inovatoare, astfel facilitînd interacţiunea între 
acestea prin stabilirea unor contacte directe, încurajarea unor proiecte de colaborare şi schimb 
cultural, identificarea şi promovarea tinerelor talente, informarea şi formarea unui nou cititor, 
promovarea literaturii şi artei cu implicaţii sociale. 
Începînd cu decembrie 2007 Asociaţia Oberliht editează suplimentul Oberliht, un spaţiu de 4 pagini 
A3 dedicat artei şi culturii contemporane din Moldova, care apare împreună cu revista Stare de 
Urgenţă. 
 
Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău [ksa:k] 
Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău este o instituţie independentă, non-profit înregistrată în 
2000. Strategia Centrului este axată pe promovarea formelor culturale şi practicilor artistice, care 
reflectă dinamica transformărilor sociale, politice şi economice a societăţii. Centrul susţine activităţi de 
advocacy în promovarea politicilor culturale adecvate, definirea şi consolidarea poziţiei artistului, a 
practicilor artei contemporane în societate. 
 
Alianţa Franceză din Moldova 
 
 
 
 
PARTENERI MEDIA 
 
Radio Europa Liberă  
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LOCAŢII şi SPAŢII 
 
ARThotel 
str. Gh. Asachi 53/1, lit. “A”, Chişinău 
 
ARThotel este un spatiu deschis recent creaţiei şi schimbului artistic din oraşul Chişinău, coordonat de 
Asociaţia Oberliht. 
Pornind de la necesitatea deschiderii unui spaţiu ce ar prezenta arta contemporană publicului din 
Chişinău pe lîngă solicitarea în continuă creştere manifestată de vizitatori din alte ţări pentru Moldova, 
ARThotel se vrea un spaţiu de desfăşurare a unor proiecte şi întîlniri internaţionale. În urmatoarea 
perioada scopul său este sa asigure un spatiu de lucru si cercetare pentru artiştii aflaţi într-o reşedinţă 
scurtă la Chişinău. ARThotel va fi deschis artistilor din Europa de Esti si Vest si nu numai ca un spatu 
pentru experiment artistic şi reflecţie al cărui forţă motrice o vor constitui artiştii şi practicile lor. Fiind 
într-un proces de definire a propriei sale identităţi şi administrat de Asociaţia Oberliht, ARThotel 
reprezintă o reşedinţă pentru artişti şi arte vizuale – un spaţiu de producţie, creaţie, difuzare, formare, 
dezbateri, conferinţe etc. cu posibilitatea extinderii domeniului acoperit către literatură, dans 
contemporan ş. a. 
Cu toate că se află într-un stadiu de renovare, în prezent ARThotel şi-a început deja activitatea 
găzduind ultima expoziţie a artistului român Dan PERJOVSCHI. 
 
Cafeneaua GUGUŢĂ 
str. Maria Cibotari 20, Chişinău (Grădina Publică Ştefan cel Mare) 
 
Alianţa Franceză din Moldova 
str. Sfatul Ţării 18, et. 3, Chişinău (Ginta Latină) 
 
Ferma din Ghidighici 
s. Ghidighici, mun. Chişinău (în apropierea primăriei din sat) 
 
 
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@oberliht.org.md 
skype: oberliht 
http://www.oberliht.org.md/interventii3.html 

 

       
 

 
 

 

 


