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Vineri, 19 martie 2010, la orele 16:00 v  invit m în APARTAMENT-ul DESCHIS la 
vernisajul lucr rii „My home e ti tu casa” a Dianei AROSIO. Interven ia artistei va fi 
accesibil  publicului între 19 - 31 martie 2010. 
 
 
 
Casa este unul din lucrurile cele mai importante în via a unui om, iar prin intermediul 
My home este casa ta vreau s  demonstrez c  APARTAMENT-ul DESCHIS este o 
cas  ce apar ine ora ului. Dac  urm re ti subiectul i simbolurile vei începe s  
cuno ti apartamentul i s  te sim i în el ca acas . Vreau ca apartamentul s  fie o 
buc ic  din casa ta, un loc în care te po i întoarce mereu (Diana AROSIO). 
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ARTISTA 

 
Diana AROSIO este o tîn r  artist  
din Italia, voluntar  în cadrul 
Serviciului european de voluntariat, 
care lucreaz  la Asocia ia Oberliht i 
se afla în Moldova pîn  la sfîr itul 
anului curent. A creat acest proiect în 
colaborare cu Felix Reisbeck, Helen 
Brandt i Vladimir Us, cu inten ia de a 
face APARTAMENT-ul DESCHIS mai 
accesibil publicului. 
 
LOCURI i SPA II 

 
APARTAMENT DESCHIS / str. Bucure ti 68/1, Chi in u  
 
PARTENERI 

 
Revista la PLIC, Chi in u, este o publica ie cu caracter interdisciplinar i experimental pronun at, care î i 
propune s  reflecte tendin ele artistice i literare ale tinerilor creatori. La baza sa se afl  principiul partaj rii 
colective a cuno tin elor i experien ei atît de semnificative pentru formarea unui discurs critic în sînul unui sistem 
corupt în plin  expansiune. 
Revista la PLIC stimuleaz  comunicarea între diverse grupuri de creatori dar i între exponen i ai altor domenii, 
insistînd pe rolul i importan a artei, în calitate de ingridient activ, într-o societate multicultural  ce se confrunt  cu 
provoc rile unei lumi din ce în ce mai globalizate. 
Revista la PLIC nu este doar o publica ie tip rit  – ea se vrea un generator de evenimente în timp real capabile s  
produc  schimb ri semnificative în societate. 
http://plic09.wordpress.com 
Începînd cu decembrie 2007 Asocia ia Oberliht editeaz  suplimentul Oberliht, un spa iu dedicat artei i culturii 
contemporane din Moldova. Suplimentul Oberliht reflect  activitatea Asocia iei i serve te drept o platform  media 
pentru participan ii la proiectele Oberliht. Suplimentul apare în limbile român  i englez . 
http://www.oberliht.org.md/stare_de_urgenta.html 
 
Vizura Aperta, Zagreb, este o asocia ie care promoveaz  arta contemporan  în diverse medii de cooperare 
interdisciplinar  din domeniul vie ii publice. Sus ine cooperarea intercultural , arta interna ional  i teoria 
schimbului. Asocia ia a fost ini iat  drept o extensie a activit ilor "Vizura Aperta-Momiano", festival de art  
contemporan . 
http://www.rhiz.eu/institution-12943-en.html 
 
Asocia ia Slobodne Veze, Zagreb, este o organiza ie din Zagreb care organizeaz  întîlniri cu publicul larg i se 
ocup  cu explorarea critic  a practicilor artistice de pe scena interna ional . Încurajeaz  întîlnirile, discu iile, 
schimbul, i este activ  i în afara Croa iei. Este o continuare a proiectului “Asocia iile libere, practicile artei 
contemporane pe scena interna ional  ast zi”, care a demarat în Zagreb începînd cu 2007. 
http://www.rhiz.eu/institution-29115-en.html 
 
Funda ia, Centrul de Art  Contemporan  din Kiev 
 
Studio – Asocia ia Tinerilor Arti ti din Budapesta este o organiza ie profesionist , care a func ionat timp de mai 
multe decenii, oferind întotdeauna un r spuns dinamic artei curente i problemelor sociale. Obiectivul asocia iei 
este de a facilita emergen a i lucrul membrilor s i în via a cultural  i artistic . Ea realizeaz  stabilirea 
contactelor profesionale, prezen a membrilor s i în reziden ele din Ungaria i cele interna ionale, îi asigur  cu 
informa ii i cu support organiza ional. Asocia ia de asemenea ajut  curatorii ungari i pe cei str ini de a intra în 
contact cu tîn ra scen  a artei ungare i de a ini ia colabor ri. 
http://studio.c3.hu 
 
UNAgaleria este spa iul expozi ional al Universit ii Na ionale de Arte din Bucure ti, proiectat ca punct de 
contact, sprijinire i informare al studen ilor, cadrelor didactice, invita ilor i partenerilor no tri. Aici se organizeaz  
expozi ii, conferin e, ateliere deschise i mese rotunde care promoveaz  imaginea universit ii i calitatea 
exerci iului teoretic i practic–expozi ional. În fiecare an, aici au loc aproximativ 20 de expozi ii de art  
româneasc  i interna ional , înso ite de dezbateri teoretice i de ateliere de discu ie. Se acord  aten ie egal  
fiec rui limbaj artistic – pictur , sculptur , arte decorative, fotografie, art  video, obiect, instala ie, performance 
etc, prezentate fie în cadrul unor manifest ri de grup, fie ca expozi ii personale – un accent deosebit avîndu-l 
proiectele interdisciplinare. 

Diana AROSIO 
My home este casa ta, detaliu, 2010 
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Programul anual al galeriei se lanseaz  prin sesiuni de proiecte semestriale; propunerile vin din partea studen ilor 
sau a cadrelor didactice ale universit ii ori din partea unor arti ti i curatori invita i. 
http://unagaleria.blogspot.com 
 
AREA Chicago 
AREA Chicago Art /Cercetare/Educa ie/Activism este o publica ie i o serie de evenimente dedicate cercet rii, 
sprijinirii i conect rii în re ea a mi c rilor sociale, politice i culturale locale. 
http://www.areachicago.org 
 
PERSOANE de CONTACT 
 
director de proiect 
Vladimir US 
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 

 

             


