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Proiectul CHIO C 
punct de informare cultural – 

platform  public  de participare  
 
proiect realizat de Asocia ia Oberliht 

http://www.oberliht.org.md/chiosc.html 
– tîrg de vechituri 
– lansare APARTAMENT DESCHIS, 
de tefan RUSU 
 

director de proiect, curator – Vladimir US 

contact: info(la)oberliht.org.md 

Lansare 
APARTAMENT DESCHIS 
de tefan RUSU 
 

31 octombrie, 2009, ora 14:00 
 
str. Bucure ti 68/1, Chi in u 

 
 
31 octombrie 2009, ora 14:00 
Proiectul CHIO C – str. Bucure ti 68/1, Chi in u 
 
 
Sîmb ta, 31 octombrie 2009, Asocia ia Oberliht v  invit  la lansarea 
APARTAMENT DESCHIS/FLAT SPACE (de tefan RUSU). 
 
Acest eveniment va fi precedat de ac iunea public  Tîrg de Vechituri 
unde v  invit m s  veni i i s  repune i în circuit diverse obiectele uitate 
i învechite (c r i, reviste, casete, CD-uri i alte chestii), care au o 

valoare artistic  sau cultural  – s  le vinde i, distribui i sau s  face i 
schimb cu ele. 
 
 
V  a tept m pe to i începînd cu ora 14:00!
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Punctul de plecare în elaborarea APARTAMENT DESCHIS/FLAT SPACE a constat în ideea expunerii 
publice a unui spa iu privat alias a unui apartament tip caracteristic arhitecturii reziden iate socialiste, 
care înc  domin  peisajul urban i social al rilor est europene. APARTAMENT DESCHIS a fost 
conceput ca o pies  de arhitectur  cu func ii i semnifica ii multiple. Datorit  faptului c  arhitectura se 
caracterizeaz  printr-o func ionalitate i estetic  bine definit , preocuparea mea din start a fost s  
dep esc ideea unei func ionalitat i fixe. 
 
Alegerea de a replica un apartament a fost influen at  i de preocuparea mea de spa ii i contexte ce 
definesc aceast  regiune i societate, care s-a format a a cum o cunoa tem ast zi în rezultatul 
moderniz rii socialiste. Întreaga societate din RSSM (Republica Sovietic  Socialist  Moldoveneasc ) 
a fost adaptat  standardelor socialiste sovietice, inclusiv ideii cre rii omului nou i cultului valorilor ce 
subliniaz  importan a familiei în edificarea unei societ i omogene.  Designerii i arhitec ii au preluat 
aceste politici în rezultatul c rora a fost creat un habitat tipic în care omul i familia sa puteau tr i 
productiv. 
Un alt aspect din lucrare care m-a motivat este determinat de gasterbeiterii locali, care lucreaz  
temporar (unii legal, îns  majoritatea ilegat) fie in Rusia fie în rile UE (Spania, Italia, Portugalia etc.). 
Acest tip de munc  este caracteristic popula iei din alte ri est europene i poate fi explicat prin 
tendin a acestora de a ob ine un statul social mai înalt i un spa iu personal de locuit la ora , indiferent 
de m rimea acestuia. Pentru majoritatea popula iei procurarea unui apartament reprezint  cea mai 
eficient  investi ie financiar , ceea ce devine rapid un semn al stabilit ii economice în perioada post-
tranzi ie. 
  
FLAT SPACE / APARTAMENT DESCHIS este o replic  func ional  a unui apartament cu o camer , 
care cuprinde elementele de baz  a unui habitat tipic socialist: buc t ria, baia, camera de zi i 
balconul îmbr cat în termopan. Transparen a i caracterul deschis al construc iei constituie un 
principiu important, deoarece apartamentul este lipsit de pere ii exteriori (cu excep ia fa adei) iar 
interiorul acestuia este expus publicului. Mobilierul i alte instala ii din apartament sînt sugerate direct 
pe podea ca o schi  tehnic . 
  
Lucrarea reprezint  un modul arhitectural ce urmeaz  un pattern de planificare urban  – un spa iu 
locativ extras dintr-un bloc de apartamente i amplasat în spa iul public, unde va func iona în calitate 
de platform  deschis . În ultima instan  în calitate de material primar pentru APARTAMENT 
DESCHIS a servit betonul armat folosit la fabricarea blocurilor de apartamente. Cu toate c  i sistemul 
socialist i cel capitalist dispuneau de materiale i tehnologii moderne metalul i betonul armat a fost 
pe larg folosit în societ ile din Est i din Vest în procesul moderniz rii de dup  r zboi. 
  
( tefan RUSU) 
 
ARTIST 
 

tefan RUSU  (n scut in 1964, Kâietu, Moldova, artist vizual i curator stabilit la Chi in u, Moldova i 
Bucure ti, România). 
Agenda sa artistic  i curatorial  este strâns legat  de procesele i schimb rile survenite în societ ile 
post-socialiste. RUSU s-a format ca artist vizual, iar ulterior i-a extins practica i laboratorul creativ 
prin elaborarea i producerea proiectelor curatoriale, editarea programelor TV, producerea filmelor 
experimentale, a documentarelor i reportajelor în format TV. În 2005-06 a urmat Programul Curatorial 
Shtichting DE APPEL unde a co-produs Mercury in Retrograde (http://www.mercuryinretrograde.org) 
 

LOCURI i SPA II 

 
Proiectul 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 
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AREA Chicago http://www.areachicago.org 
 

PERSOANE de CONTACT 

 
Vladimir US – director de proiect 
info(la)oberliht.org.md 
tel: + /373 22/ 286317 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proiectul CHIO C, punct de informare cultural i platform  public  de manifestare 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 cele 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. 
 
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. 
 
APARTAMENT DESCHIS/FLAT SPACE este o replic  func ional  a unui apartament de tip socialist, elaborat de artistul visual 
Stefan RUSU pentru a reprezenta identitatea proiectului CHIO C. 
Punctul de plecare în elaborarea designului a fost preocuparea pentru a expune public spa iul privat al unui apartament limitat 
de standardele societ ii socialiste. Fenomenul blocurilor sociale este unul caracteristic rilor post-comuniste din Estul Europei 
i care înc  domin  peisajul urban i definesc identitatea spa iului public.  

Structura deschis  a apartamentului sugereaz  idea unui modul extras dintr-un bloc de apartamente cu elementele de baz  
specifice societ ilor aflate în tranzi ie: fa ada principal  cu un balcon împachetat în termopan, camera de zi, buc t ria i un 
grup sanitar. Balconul este elementul cheie care va func iona ca punct de informare i diseminare a informa iei cu caracter 
cultural, în timp ce spa iul efectiv al apartamentului expus publicului va avea un caracter multifunc ional i va servi drept o 
platform  deschis  pentru prezent ri publice i evenimente culturale. 
 
Proiectul CHIO C cuprinde i rezultatele proiectului INTERVEN II3 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 

 

             
 


