
!!! APEL de participare
se solicită propuneri de proiecte şi lucrări pentru a fi realizate în
cadrul proiectului de artă contemporană INTERVENŢII3
apelul integral poate fi descărcat la: http://www.oberliht.org.md

20 iulie, 2008
data limită

PROCEDURA DE SELECŢIE ŞI DATA LIMITĂ     |     21 iunie – 20 iulie, 2008
Doritorii să participe la proiect sînt invitaţi sa-şi expedieze dosarele pe suport hîrtie, CD sau 
în format electronic pînă pe 20 iulie 2008 la urmatoarele adrese: str. Gh. Asachi 11/2 – 45, 
Chişinău 2028 sau pe adresa electronică interventii@oberliht.org.md.
Dosarele expediate nu vor fi returnate.

Dosarul de participare trebuie sa conţină
- CV detaliat cu date de contact (adresa completă, telefon, telefon mobil, email)
- Scrisoare de motivaţie (100 – 200 cuvinte)
- 7 – 10 imagini cu lucrări personale (pe suport hirtie/foto – format A4 maximum; în format 
electronic – în jur de 500 Kb fiecare imagine)
- O propunere de proiect artistic (200 – 300 cuvinte) cu descrierea a ceea ce doriţi să 
realizaţi pe care eventual îl ve-ţi realiza în cadrul etapei 3 a proiectului INTERVENŢII, şi 
care va respecta INTENŢIA PROIECTULUI)
- Un buget detaliat necesar producerii proiectului

E salutabilă
- cunoaşterea limbii Române şi/sau Engleze
- prezentarea dosarului pe CD sau în format electronic pe adresele sus-menţionate

Data limită de depunere a dosarelor este 20 iulie 2008
Participantii selectaţi vor fi anunţaţi pe 28 iulie 2008

Mai multe detalii la: http://www.oberliht.org.md/interventii3.html

ORGANIZATOR
Asociaţia Tinerilor Plasticieni din Moldova Oberliht

PARTENERI
UNAgaleria / Bucureşti
Revista STARE de URGENŢĂ / Chişinău
Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău

FINANŢATORI
Uniunea Latină (Biroul din Republica Moldova)
Institutul Cultural Român prin Programul CANTEMIR
Fundaţia Culturală Europeană

[ksa:k]

Proiectele realizate vor oscila între fotografie şi 
alte forme artistice si/sau hibride la baza cărora 
se află imaginea şi textul, precum sînt stencil-ul, 
stickere şi adezive, anunţuri, afişe, panouri cu 
lumini şi publicitare, dar şi instalaţii şi
performance-uri etc. care vor fi prezentate în 
spaţiul public în final cu intenţia transformării 
acestuia într-un spaţiu de comunicare şi
manifestare artistică. Astfel structura 
comunicaţională a urbei va fi folosită pentru 
transmiterea mesajului artistic unor audienţe 
mai largi.
Contextul urban va servi drept punct de
plecare şi va fi perceput în calitate de spaţiu 
expoziţional pentru amplasarea lucrărilor finale, 
aducînd mesajul artistic mai aproape de
locuitorii din Chişinău şi din suburbii.


