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temporarily erected in Chișinău in summer 2008
in the frame of INTERVENTIONS3/CHIOȘC project
author: Mark VERLAN

In August 2008, in Chișinău city park “Ștefan cel Mare”, a clay statue of Pinocchio 
was put on an empty pedestal, for a day. The statue, around one meter high, was 
made by Mark VERLAN, Chișinău based artist, who wanted to pay a homage to 
his childhood hero by proposing a public monument to Pinocchio (known also as 
Buratino). In parallel, he launched a questionnaire through which he tested public 
reactions about his proposal. The clay monument was inaugurated on August 31, 
National language day (Limba Noastră), public holiday when the establishment of 
the Romanian language as the official language of the country is celebrated.

The reactions of the passers by varied, from absolute acclamation to strong disap-
roval. In short, the main argument for the latter was related to the sentiment of a 
certain discomfort (or even “disgrace”) if a Pinocchio monument is placed next to 
Eminescu or any other national hero.

Speaking in general terms, every monument is ideology-based artwork, condi-
tioned by historical and spatial context. A monument is a formal embodiment of 
political ideology, figural expression of the power. It is the point where collective 
memory and identity meet, animated and “put in life” by collective rituals (holidays, 
commemorations, celebrations).

Having this in mind, when a statue of Pinocchio is put on pedestal in Chișinău cen-
tral park, a place with strong national charge, in the time of national holiday, by this 
very act it becomes “a monument” and from that moment it can hardly be perceived 
as apolitical. Pinocchio becomes much more than an escapist leap into the child-
hood, no matter of the artist’s original intention.

Ideologically, Pinocchio monument can be read as a sort of “civil monument”, an 
attempt for the public spaces to regain their meaning (the meaning of agora), and 
at the same time to question the significance of monuments and symbols, the old 
and the new ones as well. Living in a post- communist country, one can easily 
remember the time (not so long ago) when old monuments were moved to the 
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înălţat temporar la Chişinău în vara 2008
în cadrul proiectului INTERVENȚII3/CHIOȘC
autor: Mark VERLAN

În august 2008, în grădina publică “Ştefan cel Mare” din Chişinău, pe un postament 
gol, a fost amplasată, timp de o zi, o statuie din lut reprezentîndu-l pe Pinocchio. 
Statuia, înaltă de aproximativ un metru, a fost realizată de Mark VERLAN, un artist 
din Chişinău, care voia să aducă un omagiu eroului său din copilărie propunînd 
un monument public în onoarea lui Pinocchio (cunoscut aici şi sub numele de 
Buratino). În paralel, a lansat un chestionar prin care a testat reacţia publicului 
la această propunere. Monumentul din lut a fost inaugurat pe 31 august, de Ziua 
Naţională a Limbilor (Limba noastră), o sărbătoare publică în cadrul căreia se 
celebrează obţinerea de către limba română a statutului de limbă de stat.

Reacţiile trecătorilor au fost variate, de la susţinere absolută la dezacord puternic. 
Pe scurt, argumentul principal al celor care nu erau de acord provenea dintr-un 
anumit sentiment de disconfort (sau chiar “profanare”) dacă un monument dedicat 
lui Pinocchio ar fi amplasat lîngă cele dedicate lui Eminescu sau altor eroi naţionali.

General vorbind, fiecare monument este o operă de artă bazată pe ideologie, 
condiţionată de contextul istoric şi spaţial. Un monument este o întruchipare 
formală a ideologiei politice, o expresie figurală a puterii. Este punctul în care se 
întîlnesc memoria colectivă şi identitatea, animate şi “transpuse în viaţă” de ritualuri 
colective (sărbători, comemorări, celebrări).

Avînd aceste aspecte în minte, atunci cînd o statuie a lui Pinocchio este plasată 
pe un postament în parcul central al Chişinăului, un loc marcat de o puternică 
încărcătură naţională, în timpul unei sărbători naţionale, ea devine prin însuşi acest 
act “un monument” şi, din acel moment, doar cu greu mai poate fi percepută ca 
apolitică. Pinocchio devine mult mai mult decît o formă de evadare în copilărie, 
indiferent de intenţia iniţială a artistului.

Ideologic, monumentul lui Pinocchio poate fi interpretat ca un fel de “monument 
civil”, o încercare de a recupera sensul spaţiilor publice (sensul de agora) şi, în 
acelaşi timp, de a chestiona semnificaţia monumentelor şi simbolurilor, atît a celor 

Postament, Grădina Publică Ștefan cel Mare, august 2008, Chișinău
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Rezultatele chestionarului 

1. La chestionar au participat 140 de 
respondenţi, dintre care:

Bărbaţi
53,5 %

Femei
46,4 %

2. Cuprinşi în categorii de vîrstă
8 - 15 ani
10,4 %

16 - 30 ani 
76,1 %

31 - 45 ani 
8,1 %

46 - > ani
4,4 %

3. Ocupaţia
Elevi

21,4 %
Studenţi

43 %
Muncitori
35,6 %

4. S-au exprimat
PRO

92,0 %
CONTRA

8,0 %

Comentarii

- O ideie bună.
- Ideie caraghioasă, chiar tîmpită, şi de cînd 
Pinochio este tovarăş?
- Mult prea puţin argumentată decizia, 
deocamdată mă lasă indiferentă.
- Bravo!!!
- Буратино имеет право быть!
- Consider că este binevenită amplasarea 
monumentului într-un teren de joacă pentru 
copii însă nu în parcul central.
- Cred că e o ideie reuşită mulţi îl vor vizita.
- Das ist ja lustig.
- Моим детям будет что показать.
- Cred că copilăria merită amintită, Pinochio 
va face faţă amintirilor plăcute.
- I think that’s just funny.
- Agree.
- Mai bine Pinochio decât Puşkin.
- Este un pic răutăcios, are o privire dură 
seamănă a ştrengar.
- Eu sunt pentru monument dar acesta nu 
este cel mai bun, poate un pic mai fericit?!
- Sunt de acord cu instalarea monumentului.
- Pinochio este prietenul copiilor.
- În copilărie îmi plăcea povestea lui Pino-
chio.
- În copilărie am crescut cu eroii poveştilor 
populare româneşti (Creangă); tovarăş Bura-
tino > URSS, Pinochio > Italia.
- Хорошая идея это даст положительные 
добрые импульсы для познания и 
приятные воспоминания.
- Mie îndeosebi  îmi plac toate personajele.
- Cred că va fi ceva amuzant.
- Ar fi minunat să avem un monument al celui 
mai bun prieten al tuturor copiilor, dacă ar 
fi să ne conducem după morala poveştii Să 
nu minţim! Atunci acest monument ar putea 
invita pe toţi să se alăture acestui obicei!
- Monumentul e super.
- А Буратино разве молдавский персонаж?
- Acest element plastic este incompatibil cu 
cultura Românească
- Datorită a astfel de monumente, copii noştri 

ar pune încă mai multe întrebări şi noi cu mare 
bucurie şi plăcere le vom da răspunsuri.
- Nişte sculpturi de tipul acesta nu doar ar 
împodobi oraşul, ci i-ar îmbogăţi atmosfera 
spirituală prin accentele pe care le comportă.
- Ново, свежо, яркий персонаж детства его 
все знают и любят.
- E ceva frumos, vesel, şi mi-ar plăcea ca alături 
de Buratino să apară şi alte personaje ghiduşe şi 
vesele; O adevărată lume a copiiilor.
- Seamănă cu Voronin
- Rock4Ever, Pinokio Rules.
- Este super!
- O ideie perfectă!
- Tot o.k.!
- Очень импонирует этот персонаж очень 
поучительный.
- Monumentul acesta este incompatibil cu 
semnificaţia acestui parc.
- E o.k. să fie expus publicului, însă aş dori să-i 
fie alături şi alte personaje din poveşti efectuate 
în aceiaşi manieră.
- Acest personaj merită mai mult ca oricare să 
fie prezent mereu pe această alee, e şi dreptul 
copiilor.
- Is realy nice, make the city more friendly, give 
a touch of innocence in this hard environment. 
May be the cat should be a dog.
- Îmi place ideia în sine.
- Solid.
- Считаю, что важно как много больше таких 
памятников устанавливать, ведь это святое 
детство в которое иногда хочется  вернутся.
- Foarte bine doar că fără tufele de cînepă.
- Cred că ar avea admiratori.
- Das ist good!
- Україна за Буратино!!!
- Va împrospăta aspectul oraşului sunt multe alte 
obiecte arhitecturale mult mai nepotrivite.
- Ar fi frumos şi interesant dacă ar instala monu-
mentul lui Pinochio în Chişinău.
- Postaţi-l instalaţi-l mai repede dar să nu fie 
nud.
- Parkă-i un EMO
- Mi se pare o glumă proastă.
- Buratino the best.
- Cred că ar fi minunat ca monumentul să ne 
amintească de lumea basmelor şi de vesela 
copilărie.
- E indecent pe lîngă legendara aleea clasicilor, 
să-l vedem pe Pinochio cu prietenul lui mai mic, 
într-un alt parc cred că ar fi perfect. 
- Он выгладит классно.
- Вызывает приятные ассоциации.
- Vreau şi o sculptură nud a prietenei lui Malvina.
- Замечательная идея установить памятник 
другу детства.

Nume, prenume | Имя, фамилия | Name, surname

----------------------------------------------------------
Vîrsta | Возраст | Age

----------------------------------------------------------
Ocupaţia | Професия | Occupation

----------------------------------------------------------
Prieteni din copilărie | Друзья детства | Friends from childhood

----------------------------------------------------------
Contact | Контакт

----------------------------------------------------------
□ Sînt pentru instalarea monumentului lui Pinochio în Chişinău.
      Я поддерживаю инициативу по установке памятника тов. Буратино.
      I support the idea of a monument to Pinocchio to be erected in Chișinău.

□ Sînt contra instalării monumentului lui Pinochio în Chişinău.
      Я не поддерживаю инициативу по установке памятника тов. Буратино.
      I don’t support the idea of a monument to Pinocchio to be erected in Chișinău.

Comentarii | Коментарии | Comments

----------------------------------------------------------

Semnătura | Подпись | Signature

Asociația Tinerilor Plasticieni din Moldova Oberliht
str. Gh. Asachi 11/2 - 45, Chișinău, Republica Moldova
email: info@oberliht.org.md
http://www.oberliht.org.md

The results of the questionnaire 

1. In the questionnaire took part 140 
respondents among them:

Men
53,5 %

Women
46,4 %

2. According to the age categories
8 - 15 years

10,4 %
16 - 30 years 

76,1 %
31 - 45 years 

8,1 %
46 - > ani

4,4 %

3. Occupation
Pupils
21,4 %

Students
43 %

Workers
35,6 %

4. Have expressed themselves
PRO

92,0 %
CON
8,0 %

Comments

- A good idea.
- Funny idea, even stupid, and since when 
Pinocchio is comrade?
- There are no strong arguments in favor of 
this choice, it doesn’t turn me on.
- Bravo!!!
- Buratino has the right to exist!
- I think this monument should stay on a 
children’s playground, but not in the central 
park.
- I think it’s a successful idea, many people 
will visit it.
- This is cheerful.
- There will be something to show to my 
children.
- I think childhood worth to be remembered, 
Pinocchio will provide pleasant memories.
- I think that’s just funny.
- Agree.
- Better Pinocchio than Pushkin.
- He is a bit malign, with a rough sight looks 
like an urchin.
- I am pro this monument but it is not the 
best version of it, could it be more happy?
- I agree with the erection of this monument.
- Pinocchio is a friend of the children.
- I used to like when I was a child the story 
about Pinocchio.
- In childhood we have grown with Romanian 
folk tales (written by I. Creangă); comrade 
Buratino > USSR, Pinocchio > Italy.
- Good idea, this will offer positive impulses 
for obtaining knowledge and nice memories.
- I like all characters from childhood.
- I think it will be funny.
- It would be wonderful to have a monument 
dedicated to a friend of all the children, and 
with respect to the message of the fairy tale 
Do not lie! In this case this monument would 
encourage that!
- The monument is super.
- Is Buratino a Moldovan personage?
- This element of fine art is incompatible with 
Romanian culture.

- Due to such monuments our kids will ask more 
questions and we will gladly offer answers to 
them.
- Sculptures of this type could enrich the spiritual 
atmosphere of the city besides making it nicer.
- New, fresh, colorful childhood personage, 
everybody knows and loves him.
- It’s something beautiful and funny. I would also 
like the other playful characters to appear next to 
Buratino; A true world for children.
- He looks like Voronin
- Rock4Ever, Pinokio Rules.
- It is super!
- A perfect idea!
- Everything is o.k.!
- This character is very imposing, and thoughtful.
- This monument is incompatible with the signifi-
cance of this park.
- It is fine to present it to the public, but I wish 
there were other fairy tale characters executed in 
a similar style standing next to Pinocchio.
- This personage worth the most to stand on this 
alley, it is children’s right.
- It is really nice, makes the city friendlier, gives 
a touch of innocence in this hard environment. 
May be the cat should be a dog.
- I like the idea itself.
- Solid.
- I consider important to install as many monu-
ments similar to this one as possible, because 
the childhood is saint and sometimes we wish to 
go back to it.
- Everything is fine just I would put away the can-
nabis bushes.
- I think it will be admired.
- This is good!
- Ukraine for Buratino!!!
- It will refresh the city’s view. There are many 
other inappropriate architectural objects.
- It would be nice and interesting if the Pinocchio 
monument were erected in Chişinău.
- Install it as fast as you can, just don’t put it 
nude.
- It looks like EMO
- I think it’s a bad joke.
- Buratino the best.
- It would be wonderful if this monument existed 
to remind us of the world of tales and of joyful 
childhood.
- Pinocchio with his little friend look indecent 
next to the alley of classical writers. In a different 
park it would look perfect. 
- He looks cool.
- He provokes nice associations.
- I wish a nude sculpture of his friend Malvina 
were there too.
- It’s a brilliant idea to install a monument to the 
friend of childhood.
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ARThotel în proces de reconstrucție
http://www.oberliht.org.md/arthotel.html

ARThotel
(str. Gh. Asachi 53/1, lit. “A”, Chişinău)

ARThotel este un spaţiu deschis recent creaţiei şi schimbului artistic din oraşul 
Chişinău al cărui forţă motrice o constituie artiştii şi practicile lor. El s-a lansat în 
august 2008 cu un proiect realizat de Dan PERJOVSCHI, invitat în cadrul proiectu-
lui INTERVENŢII3.

Coordonat de Asociația Oberliht, ARThotel va găzdui un program de reședințe de 
scurtă durată pentru artiști și arte vizuale, un spațiu de producție, creație, difuzare, 
formare, dezbateri etc. cu posibilitatea extinderii domeniului acoperit către alte 
discipline în viitor.

ARThotel va găzdui și un spațiu de expoziție deschis pentru vizitatori și oricine 
pasionat de artă, în special de formele ei noi de reprezentare, cu intenția asigurării 
unui contact direct între artiști și public.

Inaugurat recent ARThotel reprezintă la moment unicul spațiu de acest fel în 
Chișinău. Fiind o inițiativă aflată abia la început de cale sînt necesare investiții și 
sprijin din partea tuturor organizațiilor și persoanelor cointeresate.

ARThotel necesită investiții umane și materiale de care Asociația Oberliht nu dis-
pune la acest moment. Noi facem apel către toți care doresc să contribuie la stabili-
rea și amenajarea acestui spațiu cu mobilier și alte lucruri.

Dacă dispuneți de mobilier de care doriți să vă debarasați, și care oricum ar ajunge 
la lăzile cu gunoi, Asociatia Oberliht vă îndeamnă să le donați pentru amenajarea 
noului spațiu.

În acest moment este nevoie de mobilier: mese de birou, scaune, dulap sau rafturi 
pentru cărți / bibliotecă, safeu etc., și echipament, sau orice alte obiecte pe care 
doriți să le donați cu titlu gratuit pentru amenajarea spațiului. Donîndu-le veți ajuta 
și o inițiativă implementată de tineri pentru tineri. Obiectele donate se vor întoarce 
în acest fel către public și comunitate.

Orice ajutor este binevenit, dacă aveți ceva ce nu este menționat, nu ezitați de a ne 
contacta. Pentru mai multe informații contactați-ne la adresa de email:
info@oberliht.org.md sau la nr. de tel.: + 373 22 286317 și + 373 69171010

vechi, cît şi a celor noi. Trăind într-o ţară post-comunistă, ne putem aminti uşor 
timpul (nu atît de îndepărtat) în care monumentele vechi erau mutate la periferie 
(dacă nu distruse în mod violent) şi înlocuite de unele noi, care se înalţă astăzi în 
pieţele centrale ale oraşului. În acest caz, pot apărea întrebări precum “Cine sunt 
eroii noştri?” “Pentru cine şi de ce construim monumente?”.

Pe de altă parte Pinocchio poate, simplu, reprezenta incarnarea lucrurilor obișnuite 
ale vieții cotidiene, care nu au nimic de a face cu politica şi ideologiile. Ca şi cele-
brul monument al lui Bruce Lee din Mostar1, monumentul lui Pinocchio poate fi un 
mod de a evidenţia alte sfere ale vieţii şi de a ne aminti de lucruri care sunt şi ele 
o parte a identităţii noastre, dar nu au fost niciodată utilizate pe post de linie de 
demarcaţie, excludere sau separare naţională sau etnică.

Nataša BODROŽIĆ, co-curator   |   11.01.2009
Alexandru COSMESCU - traducere

1	 Monumentul	lui	Bruce	Lee	a	fost	ridicat	în	oraşul	Mostar	(Bosnia	şi	Herţegovina)	
în	2005,	ca	“figură	neutră,	simbol	pop”,	într-o	încercare	de	a	depăşi	segregarea	naţională	
provocată	de	războiul	din	Iugoslavia	(1991-1995).	Monumentul	a	fost	minat	la	puţin	timp	
după	inaugurare.	Statuia	este	acum	ţinută	într-un	depozit,	“aşteptând	zile	mai	bune”.

periphery (if not violently destroyed) and replaced by new ones, today standing on 
central city squares. In this case the questions such are “Who are our heroes?” 
“Whom to and why do we build monuments?” may arise.

On the other hand, Pinocchio can simply stand for legitimate incarnation of ordinary 
things of everyday life, that have little to do with politics and ideologies. Just like 
the famous Bruce Lee monument in Mostar1, the Pinocchio monument can be a 
mode to outline some other spheres of life and to remind of things that also consti-
tute part of our identity, but that were never used as a line of (national or ethnical) 
demarcation, exclusion or division.

Nataša BODROŽIĆ, co-curator   |   11.01.2009

1	 	Bruce	Lee	monument	was	erected	in	the	city	of	Mostar	(Bosnia	and	Herzegovina)	
in	2005,	as	a	“neutral	figure,	pop	symbol”	in	an	attempt	to	overcome	nationally	driven	
divisions	as	a	consequence	of	the	war	in	Yugoslavia	(1991-1995).	The	monument	was	
mined	soon	after	its	inauguration.	The	statue	is	placed	in	a	depo	“waiting	for	better	days	
to	come”.
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