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Proiectul CHIO C 
punct de informare cultural – 

platform  de participare public  

 
proiect realizat de Asocia ia Oberliht 
http://www.oberliht.org.md/chiosc.html 
– Tonka MALEKOVI  i Ion FISTICANU, 
prezentare public  
– prezentarea Suplimentului Oberliht / #14 SdU 
 
director de proiect, curator – Vladimir US 
co-curator – Nata a BODRO I  
contact: info(la)oberliht.org.md 

Tonka MALEKOVI  i Ion FISTICANU 

 
Posibilitatea ora ului 
prezentare public  

 

7 iulie, 2009 
 
ARThotel, Chi in u 

 
Tonka MALEKOVI  (Zagreb, 1982), prima invitat  în cadrul re edin ei pentru arti ti a 
proiectului CHIO C i Ion FISTICANU (Chi inau, 1997) vor avea o prezentare public  a 
lucr rilor lor în cadrul proiectului colaborativ Posibilitatea ora ului care începe luni, 6 iulie, în 
Chi in u. Proiectul reflect  diferite scenarii pentru dezvoltarea ora ului i v  invit  s  v  
al tura i. 
 

Tonka, Ion i to i cei care accept  „jocul” lor vor oferi viziunile lor personale asupra ora elor 
construite din piatr , carton, lemn, plastic, culori i orice alte materiale g site în cale, care se 
vor înmul i ca ciupercile prin Chi in u. Oricine este interesat de proiect (tineri, b trîni, arti ti 
ori non-arti ti) este invitat s  li se al ture între 6 i 10 iulie, 2009, conform urm torului grafic 
 
06.07.2009, luni: 9:00 – 12:00 / 17:00 – 20:00 
07.07.2009, mar i: 9:00 – 12:00 
08.07.2009, miercuri: 9:00 – 12:00 
09.07.2009, joi: 9:00 – 12:00 
10.07.2009, vineri: 9:00 – 12:00 
 
Punct de întîlnire: monumentul lui tefan cel Mare 

(intersectia str zilor t. cel Mare i B nulescu Bodoni) 
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Arti tii propun de asemenea s  construi i ora ele voastre personale, chiar dac  nu v  
al tura i acestor plimb ri. Fiecare poate s - i fotografieze lucr rile i s  le expedieze prin e-
mail: possibility.of.the.city@gmail.com 
Prezentarea Tonk i i a lui Ion va avea loc la ART hotel, Mar i, 7 iulie 2009, la orele 18:00.  
 
ARTI TI 
 
Ion FISTICANU (Chi in u, 1997) este artist i elev la Liceul Prometeu din Chi in u. Proiectul 
“Posibilitatea ora ului” este bazat pe o lucrare anterioar  a sa “Ora e pe acoperi ul casei mele”, 
realizat  anul trecut în cadrul proiectului INTERVEN II3. 
 
Tonka MALEKOVI  (Zagreb, 1982), absolvent  a Academiei de Arte Frumoase din Zagreb. În 
lucr rile sale deseori lucreaz  cu tematica ora ului i transform rilor urbane care au loc în sînul s u, 
fenomene ce sînt reflec ii ale proceselor ecomonice i rela iilor de putere. Cu mijloace minime ea 
submineaz  codurile dominante i promoveaz  ecologia în art . Pentru lucr rile sale de o puternic  
tensiune conceptual  a luat cîteva premii (Premiul Essl pentru tinerii arti ti, Salonul din Zagreb al 
artelor decorative i design). 
 

PROGRAM 
 
Mar i, 7 iulie 2009, 18:00, ART hotel, Chi in u. 
 
LOCURI i SPA II 

 
ARThotel 
(str. Gh. Asachi 53/1, lit. “A”, Chi in u) 
harta: http://arthotel.wordpress.com/arthotel-map 
 
ARThotel este un spa iu deschis crea iei i schimbului artistic în ora ul Chi in u al c rui for  motrice 
o constituie arti tii i practicile lor. El s-a lansat în august 2008 cu un proiect realizat de Dan 
PERJOVSCHI. 
Coordonat de Asocia ia Oberliht, ARThotel g zduie te un program de re edin e de scurt  durat  
pentru arti ti i arte vizuale – un spa iu de produc ie, crea ie, difuzare, formare, dezbateri etc. cu 
posibilitatea extinderii domeniului acoperit c tre alte discipline în viitor. 
http://arthotel.wordpress.com 
 
PARTENERI 

 
Revista STARE de URGEN  http://staredeurgenta.blogspot.com 
Vizura Aperta http://www.rhiz.eu/institution-12943-en.html 
Asocia ia Slobodne Veze http://www.rhiz.eu/institution-29115-en.html 
Centrul de Art  Contemporan  din Kiev 
Studio – Asocia ia Tinerilor Arti ti http://studio.c3.hu 
UNAgaleria http://unagaleria.blogspot.com 
AREA Chicago http://www.areachicago.org 
 
PARTENERI LOCALI 

 
Muzeul Na ional de Art  al Moldovei (MNAM) 
Filarmonica Na ional  Serghei Lunchevici 
Sala cu Org  
Teatrul Satiricus I. L. Caragiale http://satiricus.md 
Teatrul Rus de Stat A. P. Cehov 
Centrul pentru Art  Contemporan , Chi in u [ksa:k] http://www.art.md 
Asocia ia pentru Dezvoltarea Dansului Modern 
OWH TV Studio http://owh.md 
Asocia ia ARTIstudio 
Clubul Literar http://www.clubliterar.com 
Grupul Human Zone http://humanzone.wordpress.com 

 



Asocia ia Tinerilor Plasticieni din Moldova Oberliht       |       CHIO C prezentare public , 7 iulie 2009, comunicat de pres  

FINAN ATORI 

 
Funda ia Cultural  European  
Direc ia Cultur  a Municipiului Chi in u 
Uniunea Latin  (Biroul din Republica Moldova) 
Institutul Cultural Român prin Programul CANTEMIR 
CEC ArtsLink 
Programul Gulliver Connect 
Alian a Francez  din Moldova 

 

PERSOANE de CONTACT 
 
director de proiect 
Vladimir US 
info(la)oberliht.org.md 
tel: + /373 22/ 286317 
 
responsabil pentru rela ii cu publicul 
Anca  DON U 
anca(la)oberliht.org.md 
tel: + /373/ 69  679472 
 
Proiectul CHIO C, punct de informare cultural i platform  de participare public  a fost lansat în ora ul Chi in u. Este conceput 
într-un context social-politic complex al procesului de tranzi ie, inten ionînd s  promoveze arta contemporan  i cultura tinerilor 
în spa iul public prin strierea i contaminarea informa ional  a teritoriului urban, s  încurajeze participarea activ  a diverselor 
categorii de persoane reprezentînd diferite domenii deseori marginalizate i oferindu-le o platform  de manifestare public , s  
înt reasc  re elele locale i s  dezvolte re elele interna ionale de operatori i profesioni ti din domeniul culturii, s  influen eze 
politicile publice în vederea extinderii accesului i utiliz rii mai pu in restric ionate a spa iul public. 
 
Flat Space | Spa iu Deschis pentru Galeria Mobil  – o compozi ie arhitectural  de dimensiuni mici, proiectat  de tefan Rusu – 
este o replic  func ional  a unui apartament f r  pere i care va servi drept spa iu deschis prezent rilor publice i evenimente 
culturale. Totodat  CHIO C-ul va reprezenta un punct de informare cultural accesibil oric rei categorii de public: 
profesioni tilor, amatorilor sau celor interesa i de arta contemporan . 
 
Proiectul inten ioneaz  s  prezinte diversitatea i bog ia unor practici artistice din majoritatea rilor care formeaz  continentul 
european, astfel unul dintre obiective este de a invita arti ti, teoreticieni, operatori culturali s  participe în activit ile CHIO C-
ului cu expozi ii, ateliere, proiec ii, prezent ri, întâlniri . a. 
 
Proiectul CHIO C cuprinde i rezultatele proiectului INTERVEN II3 care a fost realizat în 2008: 
http://www.oberliht.org.md/interventii3.html 
 
 
Proiectul CHIO C beneficiaz  de sprijinul Funda iei Culturale Europene, Direc iei Cultur  al Municipiului Chi in u, Preturii 
sectorului Centru, Preturii sectoruluii Buiucani, Alian ei Franceze din Moldova, Institutului Cultural Român prin Programul 
CANTEMIR (2008), Uniunii Latine (Biroul din Republica Moldova), Henkel România precum i a CEC ArtsLink i programului 
Gulliver Connect. 

 
 

 

 

 
 

    

CONTACTE 

Pentru mai multe detalii nu ezita i s  ne 
contacta i la: 
tel/fax: + (373 22) 286317 
email: info(la)oberliht.org.md 
skype: oberliht 
http://www.oberliht.org.md/chiosc.html 

 

             


