Comunicat de presă
Chişinăul participă într-un proiect video global pentru EXPO 2010 (Shanghai)
Fundaţia One Minutes Video din Amsterdam a invitat artişti din 20 de oraşe de pe tot globul să realizeze portrete
video ale oraşelor unde locuiesc, pentru ca ulterior, acestea să fie prezentate într-un pavilion dedicat urbanizării
mondiale de la Expoziţia Mondială de la Shanghai (2010).
Fiecare video va avea durata de exact un minut şi va prezenta o oră din viaţa oraşului.
Fiecare oraş va fi prezentat de 24 de filme pentru a acoperi întreaga perioadă a unei zile.
Pe 28 iunie, toate bucăţile realizate la Chişinău pentru această expoziţie globală vor fi terminate, iar premiera
rezultatului va avea loc la Duminică, 28 iunie, ora 18:00, la Cinematograful “ODEON” (Chişinău, str. Mihai
Eminescu 55). Intrarea liberă
Veţi putea viziona lucrări video ale artiştilor: Ruben Agadjanean, Goga Agadjanean, Denis Bartenev, Ludmila
Bouros, Dmitrii Ermurache, Tatiana Fiodorova, Irina Francova, Adel Idris, Victor Kuzmenko, Max Kuzmenko,
Aureliu Mateuta, Maxim Moraru, Vitalie Perciun, Ghenadie Popescu, Alexei Pricolota, 2pus2 (Alexandr Raevschii
si Silvia Marzenco), Mark Verlan si Tilmann Meyer-Faje (tutorele atelierului).
(În cadrul premierei vor fi prezentate şi portrete ale altor oraşe, în caz că acestea vor fi finalizate până pe 28 iunie)
La Chişinău evenimentul este produs de KSA:K, cu sprijinul Studioului Moldova Film şi.Asociaţiei Oberliht.
Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău -[KSA:K] este o instituţie independentă, non-profit inregistrată în
2000. Strategia Centrului este axată pe promovarea formelor culturale şi practicilor artistice, care reflectă
dinamica transformărilor sociale, politice şi economice a societăţii. Centrul sustine activităţi de advocacy în
promovarea politicilor culturale adecvate, definirea şi consolidarea poziţiei artistului, a practicilor artei
contemporane în societate.
One Minutes foundation este o organizaţie non-profit din cadrul Sandberg Institute, instituţie internaţională de
studii de masterat în arte vizuale din Amsterdam.
Apărută în 1998, One Minutes foundation s-a dezvoltat până în acest moment într-o reţea globală care implică
artişti din 100 de ţări şi care dispune de o arhivă de 10000 lucrări video care sunt periodic prezentate în toată
lumea. Activitatea de bază a fundaţiei este organizarea competiţiei anuale a celor mai bune fime de un minut. În
plus, fundaţia realizează programe TV, expoziţii, lansări de DVD, prelegeri, ateliere, TV pe internet şi site-uri web.
One Minutes foundation deţine un bogat fond de imagini şi facilităţi, contacte şi experienţă pe care este dispusă
să le împartă cu cei interesaţi.
City One Minutes face, de asemenea, parte din proiectul postului olandez VPRO "Century of the City": materiale
difuzate pe parcursul a doua săptămani la radio şi TV (digital) despre viaţa în oraş, proiect care va fi prezentat în
septembrie. În cadrul acestui proiect, postul TV digital Holland Doc 24 va prezenta filme documentare dedicate
oraşelor, unde un loc aparte îl vora avea filmele City One Minutes. Un preludiu pentru ‘Century of the City’ îl
reprezintă blogul http://weblogs.hollanddoc.nl/deeeuwvandestad/
O selecţie a celor ma bune City One Minutes va fi prezentată în cadrul Expoziţiei mondiale de la Shanghai în
2010.
Conceptul
Hansje van Etten (Holland Doc 24/VPRO)
Jos Houweling (The One Minutes Foundation)
Designul site-ului
Max Kisman
Construcţia site-ului
Fabrique & Studio Stomp
Coordonarea tehnică a site-ului
Leonieke Verhoog (Digital department/VPRO)
Coordonarea The One Minutes
Bieneke Bennekers
Producţia
Philip Bruning (Holland Doc 24/VPRO)
Proiectul City One Minutes a fost posibil datorită sprijinului din partea Dutch Mediafonds, Netherlands Foundation
for Arts, Design and Architecture, deBuren, the Netherlands China Arts foundation şi East China Normal
University.
One Minutes este o platformă globală pentru realizarea filmelor video de un minut. info@theoneminutes.org sau
0031 20 – 5882409
Holland Doc 24 difuzează documentare cu teme stabilite săptămânal. Majoritatea acestora au durata de 50
minute. În cadrul cooperării cu The One Minutes foundation, Holland Doc 24 difuzează, de asemenea şi filme de
un minut.
www.hollanddoc.nl sau Marina Alings şi Judith Michels |VPRO press| 0031 356712327| 0031 615053260
Detalii şi exemple de producţii video găsiţi pe www.cityoneminutes.org.
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