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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 
– program de proiec ii VIDEO, 
selec ie de Vadim LUNGUL 
– lansarea Suplimentului Oberliht (sept. 2009) 
 
director de proiect, curator – Vladimir US 
co-curator – Vadim LUNGUL 
contact: info(la)oberliht.org.md 

MONSTRA IA 
în contextual artei contemporane ruse 
 
selec ie de Vadim LUNGUL 
 
24 octombrie, 2009, ora 19:00 
 
CHIO C – str. Bucure ti 68/1, Chi in u 

 
Sîmb ta, 24 octombrie 2009, ora 19:00 
CHIO C – str. Bucure ti 68/1, Chi in u 
(în cazul intemperiei evenimentul va fi amînat pentru o alt  zi) 
 
Ia- i cu tine termosul cu ceai fierbinte! 
 

Sâmb ta, 24 octombrie, Asocia ia Oberliht, v  invit  la prima proiec ie din 
CHIO C. În paralel se va face lansarea Suplimentului Oberliht (revista SdU – 
septembrie 2009). 
 

Aceast  proiec ie video prezint , în ansamblu, activitatea unor grupuri tinere 
din arta contemporan  din rusia, necunoscute înc  publicului din Moldova, 
îns  care merit  aten ia, în contextul problemei de intersec ie – art  
contemporan -activizm-ac ionism-fapt -gest. 
Durata proiec iei va fi de 2 ore. 
 

Proiec iile fac parte din CHIO C, proiect interna ional care vizeaz  
colaborarea la nivel european i schimbul cultural. 



Asocia ia Tinerilor Plasticieni din Moldova Oberliht       |       CHIO C program de proiec ii video, 24 octombrie 2009, comunicat de pres  

MONSTRA IA, în esen , e o manifestare de întâi mai, cu ajutorul c reia arta contemporan  este 
promovat  în „mase” antrenând astfel în sfera de activitate a arti tilor contemporani persoane din 
afara cercurilor artistice. Specificul MONSTRA IEI const  în caracterul ei de mas  i popularitate 
printre tineri. 
 
Programul video este compartimentat în trei p r i: prima este dedicat  MONSTRA IEI ca i fenomen, 
i monstran ilor, participan ilor activi i organizatorilor – Arteom LOSKUTOV i grupului „BDÎ” (Bunica 

dup  înmormântare), precum i activit ii grupului. A doua parte prezint  ac iunile de protest din 
partea comunit ii artistice ce au fost ini iate imediat dup  renumitul arest al lui Arteom LOSKUTOV de 
c tre Centrul de Combatere a Extremismului. Partea a treia a programului va familiariza publicul cu un 
ir de ac iuni artistice ce se produc în diverse spa ii publice. 

 
Aceast  prezentare analizeaz  i aspectele social-politice ale ac iunii artistice. Fenomenul 
MONSTRA IEI este privit ca un fenomen ce iese din cadrul artei contemporane, intrînd în polemic  cu 
rolul tradi ional al artistului i aducînd în prim plan alte roluri noi – rolul membrului activ i al 
organizatorului de ac iuni; artistul care asimileaz  noi metode i instrumente de comunicare, 
caracteristice activi tilor, i care transform  discursul artistic. 
 
Gestul de protest împotriva presiunii exersate de c tre autorit ile poli iste asupra arti tilor constituie 
principiul de selec ie i elaborare a materialului. În caz contrar, grupurile de art  contemporan  i arta 
stradal  pot deveni marginalizate i mai mult. Prin „art  contemporan  stradal ” eu subînţeleg arta 
neafiliat  institu iilor, o component  indispensabil  a c rei const  în extinderea spa iului public i a 
comunic rii publice între diversele p turi ale societ ii contemporane i ale institu iilor ei. În opinia mea 
acest fapt contribuie mult la autenticitatea democratiz rii acestor institu ii sociale i la dezvoltarea 
societ ii civile, inclusiv i celei din Moldova. Eu fac referinţ  la a a forme de art  cum este: arta-
ac iune, arta-ocupare-de-spa iu, arta-pichetare, arta-(de)monstra ie, arta-revolu ie. Asta e ceea, ce 
anuleaz  contextul „artei”. 
 
(Vadim LUNGUL) 
 
CURATOR 
 
Vadim LUNGUL (Chi in u, 1977), poet-situa ionist rus, participant la mi carea politic  „Narodnoe 
Soprotivlenie” (Rezisten a Popular ), membru al platformei de cunoaștere critic  „C’to Delat’”. Nefiind 
curator al artei contemporane și f r  studii în acest sens, si-a propus s  organizeze prezentarea artei 
video contemporane din rusia plecînd de la anumite constrîngeri ce ap ruser  în societatea rus  de 
ast zi (se are în vedere a a numita lege cu privire la extremism). Aceast  prezentare video nu este un 
act pasiv de reproducere a materialului, îns  un gest i o contribu ie activ  a curatorului în ac iunea de 
sus inere a artistului Arteom LOSKUTOV. 
  
PROGRAM 
 
Partea I, 40 min. 
MONSTRA IA i activitatea grupului CAT / BDÎ (Bunica dup  înmormântare) 
 
- Ocuparea metroului (CAT, 2005) 
- MONSTRA IA 2006 
- MONSTRA IA 2005 
- Galeria Peretele (BDÎ) 
- MONSTRA IA 2004 acompaniat  de performance-ul Amenda nu e o sum  mic  de bani 
- Popi transpira i (2008) 
- MONSTRA IA 2008 
- pimen OFF (prezentarea jocului flash) 
 
Partea II, 40 min. 
Extremism cu optimism. Ac iuni de sus inere în favoarea artistului Arteom LOSKUTOV 
 
- pichetare în Novosibirsk (2009) 
- interviu video realizat cu Arteom LOSKUTOV (2009) 
- Frumuse ea va salva lumea (ULTRAFUTURO - Boryana ROSSA, Oleg MAVROMATTI, 2009) 
- Noi declar m greva de foame! (grupul «C’to Delati?, 2009) 
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- scrisoare video lui Arteom LOSKUTOV (grupul Teatru Verhotura i prietenii, 2009) 
- Foamea. Ziua a 10-a (grupul C’to Delati?, 2009) 
- Extremism cu optimism (BDÎ, 2009) 
 
Partea III, 25 min. 
Libertatea este ob inut . Exemple de ac iuni artistice realizate în diverse spa ii publice 
 
- Libertatea nu se ofer , ea se ob ine (BDÎ, 2009) 
- Religia e stomatologie (Universitatea de strad ) 
- ac iunea anti-m ritat (grupul Teatru Verhotura i prietenii) 
- Copii din subsoluri (Universitatea de strad ) 
- ac iunea anticriz  M  ofer pre edintelui (grupul Teatru Verhotura i prietenii) 
 
REFERIN E WEB 
 
Grupul Bunica dup  înmormântare http://kissmybabushka.com 
MONSTRA IA. Novosibirsk 1 Mai 2008 (video) http://kissmybabushka.com/?p=175 
MONSTRA IA. Novosibirsk 1 Mai 2008 http://www.avtonom.org/print.php?nid=1747 
Platforma de cunoa tere critic  C’to Delati? http://www.chtodelat.org 
Mi carea politic  Rezisten a popular  http://www.rezistenta.info 
Legea despre extremism (Federa ia Rus ) http://www.rg.ru/2006/07/29/ekstremizm-protivodejstvie-
dok.html 
Cîteva fisiere din dosarul lui Arteom LOSKUTOV 
http://www.svobodanews.ru/content/article/1739125.html 
Universitatea de strad  http://streetuniver.narod.ru 
Ac iunile DSPA http://www.dspa.info 
 
 
VIZIONAREA ESTE GRATUIT . 
TOATE FILMELE SÎNT ÎN LIMBA RUS  SAU CU SUBTITRE ÎN GERMAN  SAU ENGLEZ . 
 
LOCURI i SPA II 
 
CHIO C – str. Bucure ti 68/1, Chi in u 
(în fa a Libr riei din Hol) 
 
PARTENERI 
 
Revista STARE de URGEN , Chi in u http://staredeurgenta.blogspot.com 
Vizura Aperta, Zagreb http://www.rhiz.eu/institution-12943-en.html 
Asocia ia Slobodne Veze, Zagreb http://www.rhiz.eu/institution-29115-en.html 
Centrul de Art  Contemporan  din Kiev 
Studio – Asocia ia Tinerilor Arti ti, Budapesta http://studio.c3.hu 
UNAgaleria, Bucure ti http://unagaleria.blogspot.com 
AREA Chicago http://www.areachicago.org 
 
PERSOANE de CONTACT 
 
director de proiect 
Vladimir US 
info(la)oberliht.org.md 
tel: + /373 22/ 286317 
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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 

 

             


