
Însemn rile Cet enilor pentru un Atlas al Spa iului Public din Chi in u 
 
Un seminar de zece zile, organizat de Vladimir US (Oberliht), Nata a BODRO I  (Slobodne 
veze), Vadim ÎGANA  (Oberliht), Dave PABELLON (AREA Chicago), i Daniel TUCKER 
(AREA Chicago). 
 
program public, 9 – 19 mai, 2010 
(programul ar putea suferi schimb ri pe parcurs. pentru programul actualizat vizita i pagina web: 
http://www.chiosc.oberliht.com) 
 
Ziua Locul Activit i 
9 Mai 
Duminic  

Loc de întîlnire - 
APARTAMENT 
DESCHIS 

9:15-12:00 C l toria 1 / Tezaurul sovietic 
 
Pîn  nu demult ziua de 9 mai era sarbatorit  ca i Ziua Victoriei i a 
comemor rii eroilor c zu i pentru independen a Patriei. În Moldova 
aceasta a fost marcat  purtînd o alt  semnifica ie decît ziua de 8 
mai, cînd este celebrat  Ziua Europei. 

10 Mai 
Luni 

Centrul 
Expozi ional 
Constantin 
Brâncu i, UAP 

19:00-21:00 Prezentare public  în cadrul c reia se va anun a 
colaborarea arti tilor moldoveni cu cei americani la un seminar 
despre spa iul public, urmat de o conferin  de pres  
 
Pe parcursul ultimilor ani, organiza ia AREA Chicago 
(http://www.areachicago.com) a creat h r i, reviste i a organizat 
evenimente pentru a înv a mai multe despre ora ul lor: Chicago, 
Illinois. Revistele i evenimentele lor au adunat vocile a sute arti ti, 
cercet tori i activi ti, care încearc  s  regîndeasc  ora ul, s -i dea 
o identitate i s  afle în ce direc ie acesta se poate dezvolta. În 
proiectul de cartografiere “Însemn rile cet enilor pentru un atlas al 
spa iului public din Chicago” au fost implica i sute de cet eni cu 
vîrst  între 6-70 de ani, care i-au materializat viziunile i 
cuno tin ele profunde despre ora , desenînd h r i ale ora ului pe 
abloane speciale. În ultimii ani, cei doi cartografi, lideri ai grupului, 

Dave Pabellon i Daniel Tucker, au fost invita i i în alte ora e ale 
SUA (Syracuse, Albuquerque, Pittsburgh) i ale Europei (Zagreb, 
Granada, Chisin u) pentru a reproduce i adapta proiectul 
“Însemn rile cet enilor pentru un atlas”, în colaborare cu 
organizatorii locali din respectivele ora e. 
 
În acest an, Dave Pabellon i Daniel Tucker colaboreaz  cu 
Asocia ia Tinerilor Arti ti din Moldova Oberliht 
(http://www.oberliht.com) pentru a crea “Însemn rile cet enilor 
pentru un atlas al spa iului public din Chi in u”. Asocia ia Oberliht 
va coordona distribuirea i colectarea h r ilor ablon de la locuitorii 
Chi in ului prin intermendiul proiectului CHIO C 
(http://www.chiosc.oberliht.com) în martie, aprilie, mai 2010. H r ile 
vor fi adunate în diferite publica ii ale Asocia iei Oberliht i ale 
colaboratorilor de la AREA Chicago. Deasemenea va fi organizat un 
seminar cu locuitorii Chi in ului despre politica i economia spa iului 
public din Chi in u, precum i o proiec ie, lectur  i atelier prezentat 
de Dave PABELLON i Daniel TUCKER despre cîteva lucr ri ale 
acestora din Chicago. 
 
Petru a vedea colaborarea din 2007 lui Pabellon, Tucker cu 
Festivalul Urban din Zagreb în proiectul “Însemn rile cet enilor 
pentru un atlas al ora ului Zagreb”, acceseaz  
http://peoplesatlasofzagreb.wordpress.com 
 
Pentru a vedea publica iile din 2009 dn cadrul proiectului 
“Însemn rile cet enilor pentru un atlas al ora ului Granada”, 
acceseaz   
http://www.areachicago.com/b/area-news/peoples-atlas-update-2 
 
Pentru a vedea h r ile de la “Însemn rile cet enilor pentru un atlas 
al ora ului Chicago”, acceseaz  
http://www.flickr.com/photos/areachicago/sets/72157605796481645 
 



Pentru a vedea expozi ii i ateliere din cardul proiectului 
“Însemn rile cet enilor pentru un atlas al ora ului Chicago”, 
acceseaz  
http://www.flickr.com/photos/areachicago/sets/72157612909641526 
 
“Însemn rile cet enilor pentru un atlas” este men ionat în expozi ia 
interna ional  de turism “Geografie Experimental ”. Detalii despre 
expozi ie la: http://www.ici-
exhibitions.org/exhibitions/experimental/experimental.htm  
Pentru informa ii despre cartea inspirat  de expozi ie, accesa i: 
http://www.mhpbooks.com/book.php?id=166 

12 Mai 
Miercuri 

Loc de întîlnire - 
APARTAMENT 
DESCHIS 

16:00-19:00 C l toria 2 / Chi in ul evreiesc, c l torie ghidat   

14 Mai 
Vineri 

ARThotel 16:00-18:00 Ziua 1 / Prezentare: Comunitatea de cartografiere a 
AREA Chicago 
 
Aceast  prezentare va vorbi despre revistele, procesele de 
cartografiere i evenimentele comunitare organizate de AREA 
Chicago din 2005 pîn  în 2010. 

15 Mai 
Sîmb t  

ARThotel 14:00-18:00 Ziua 2 / Discu ie: Spa iul Public din Chi in u 
 
Discu ia va folosi proiectul “Însemn rile cet enilor pentru un atlas al 
spa iului public din Chi in u” ca punct de pornire, pentru a 
determina ulterior modul în care spa iul public, fie c  poart  conota ii 
istorice sau moderne, este încadrat în ora . Locuitorii vor discuta 
propriile cercet ri i descoperiri despre cum este folosit spa iul dac  
este public, privat, dac  statutul legal al acestiu spa iu este 
nedefinit, sau daca este i public i privat. Vom discuta efectul 
activit ilor artistice i ale protestelor pentru a revendica controlul 
spa iului privat sau public, i strategiile care pot fi folosite pentru a 
schimba func iile spa iului controlat la nivel înalt. 

16 Mai 
Duminic  

ARThotel 14:00-18:00 Ziua 3 / Atelier: Cum s  faci o hart  mai bun ? 
 
Acest atelier va prezenta abord ri tehnice i estetice ale 
cartografierii i va avea o semnifica ie deosebit  pentru designerii 
interesa i în utilizarea h r ilor în munca lor. 

18 Mai 
Mar i 

Loc de întîlnire - 
APARTAMENT 
DESCHIS 

16:00-18:00 C l toria 3 / Eco-distan a 

19 Mai 
Miercuri 

APARTAMENT 
DESCHIS 

20:00-22:00 Proiec ie public  la APARTAMENTUL DESCHIS: 
Petreceri Publice/Private – propuneri pentru reactivarea 
spa iilor publice 
 
Proiec ia va face o introducere despre lucr rile care au influen at 
activit ile AREA Chicago i ale proiectului “Însemn rile cet enilor 
pentru un atlas”. Lucr rile video prezint  ac iuni ale arti tilor i 
activi tilor din SUA, care au pus sub semnul întreb rii defini ia i 
parametrii “spa iului public” i “spa iului privat”. Titlurile filmelor vor fi 
anun ate curînd. 


