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Proiectul CHIO C 
punct de informare cultural – 
platform  public  de participare 
 
proiect realizat de Asocia ia Oberliht 
http://chiosc.oberliht.com 
– Protest în Vînt – vernisajul expozitiei 
– Compot pentru Cultur  
– Concert No Shagga 
 
curator – Vladimir US 
contact: info(a)oberliht.org.md 

Diana AROSIO, Helen BRANDT, Mihai 
GÎ U, Felix REISBECK, Serghei 
TERENTII, Artiom TIMO ENCO, 
Vladimir US, Sergiu ZGARDAN 

 
Protest în Vînt 
 
 

7 – 16 aprilie 2010 
 
APARTAMENT DESCHIS 
str. Bucures i 68/1, Chi in u  

 
 
 
 
Miercuri, 7 aprilie 2010, la orele 16:00 v  invit m în 
APARTAMENT-ul DESCHIS la vernisajul lucr rii Protest în vînt, 
care va fi urmat  de ac iunea Compot pentru Cultur  i de 
concertul oferit de forma ia No Shagga. 
 
INTRARE LIBER  !!!
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PROIECTE 
 
Protest în Vînt 
Protest în Vînt este o interven ie artistic  în 
spa iul APARTAMENT-ului DESCHIS, care a fost 
realizat  de Diana AROSIO, Helen BRANDT, 
Felix REISBECK i Vladimir US. Lucrarea preia 
drept punct de plecare evenimentele din aprilie 
2009 i este dedicat  libert ii de exprimare 
precum i accesului liber la informa ie. Publicul a 
fost invitat s - i exprime p rerea, opinia i 
sentimentele privind evenimentele din 7 aprilie 
2009 prin aplicarea unui mesaj pe hainele 
personale, oferindu-ni-le apoi pentru a fi 
prezentate în APARTAMENT-ul DESCHIS. Prin 
intermediul acestei ac iuni ne-am propus s  
comunic m într-un mod diferit, dar eficient, 
despre libertate i valorile ei i aceasta f r  a 
recurge la violen . 
Lucrarea poate fi v zut  pîn  pe 16 aprilie 2010. 
http://chiosc.oberliht.com 
 

Compot pentru Cultur  
Compot pentru Cultur  este un mod experimental i delicios de finan are alternativ  
a artei. Costul unui compot este de 5 lei, iar suma adunat  va fi oferit  sub forma 
unui Grant al Compotului pentru Cultur  forma iei No Shagga. Compotul va fi servit 
începând cu ora 16:00. 
Supa pentru Cultur  – Chi in u:  http://www.rhiz.eu/artefact-13485-en.html, 
http://oberliht.org.md/arthotel/?p=182 
 
No Shagga 
Forma ia No shagga (Serghei 
TERENTII, Mihai GÎ U, Sergiu 
ZGARDAN, Artiom TIMO ENCO) va 
oferi un concert special începînd cu ora 
18:00. 
http://bredarta.blogspot.com 
  
LOCURI i SPA II 
 
APARTAMENT DESCHIS / str. Bucure ti 68/1, 
Chi in u  
 
PARTENERI 
 
Revista la PLIC, Chi in u 
http://plic09.wordpress.com 
suplimentul Oberliht 
http://www.oberliht.org.md/stare_de_urgenta.html 
 
Vizura Aperta, Zagreb 
http://www.rhiz.eu/institution-12943-en.html 
 
Asocia ia Slobodne Veze, Zagreb 
http://slobodneveze.wordpress.com 

Formatia No Shagga 
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Funda ia Centrul de Art  Contemporan , Kiev 
http://cca.kiev.ua 
 
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 
 
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 

 

             
 


