
Scopul proiectului este explorarea discursurilor instituţionale şi politice dominante care au modelat 
peisajul urban al oraşului Chişinău pe parcursul istoriei sale recente. CHIȘINĂU- Artă, Cercetare în 
Sfera Publică – este o platformă transdisciplinară care analizează legăturile dintre simbolurile politice/
culturale şi propagandă, şi impactul lor asupra mediului urban, interferenţa dintre naraţiunile personale 
şi ideologiile/discursurile culturale importate, în relaţie cu sfera publică. 
La proiect sunt invitaţi participanţi din ţări balcanice (România, Serbia, Muntenegru) şi baltice (Lituania 
şi Estonia), precum şi din alte ţări din UE (Germania, Franţa, Polonia, Austria, Olanda) care au trecut sau 
trec prin procese şi fenomene sociale şi culturale asemănătoare. Componentele proiectului – seminarul 
teoretic, ateliere practice, conferinţă interdisciplinară și prezentarea finală a proiectelor – investighează în 
profunzime schimbările recente ce au modelat mediul social şi cultural în cei 20 de ani de după căderea 
Zidului Berlinului. 

Partenerii proiectului în Moldova: Alianţa Franceză din Moldova, Institutul Goethe/Bucureşti, Centrul Cul-
tural German ACCENTE/Chişinău, Institutul Polonez/Bucureşti, Forumul Cultural Austriac/Bucureşti, Cate-
dra UNESCO de Studii Sud-Est Europene în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova, 
Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie, Direcţia de Cultură a Primăriei Municipiului Chişinău, Muzeul 
Armatei Naţionale al Republicii Moldova, Regia Transport Electric al Municipiului Chişinău. 

Parteneri Media: Public Media Group SRL, Revista la Plic, Radio Europa Liberă, Publica TV. 

CHIŞINĂU- Artă, Cercetare în Sfera Publică este produs cu suportul financiar al Allianz Kulturstiftung/
Germania, Fundaţiei ERSTE/Austria, Fundaţiei Mondriaan/Amsterdam, Alianţei Franceze din Moldova, In-
stitutului Goethe/Bucureşti prin Centrul Cultural German ACCENTE/Chişinău, Institutului Polonez/Bucu-
reşti, Forumului Cultural Austriac/Bucureşti, Ministerul Federal al Educaţiei, Artelor și Culturii din Austria.
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Organizatorul proiectului: [KSA:K] - Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău 
Parteneri: Asociaţia E-cart.ro, România, MEEM- Rael Artel Gallery: Non-Profit Project, Estonia

Prezentarea finală a Proiectelor

21.09.2010 –15.10.2010

locul desfăşurării: multiple locaţii din oraşul chişinău, republica Moldova

Ghidul locaţiilor poate fi accesat de pe adresa: www.art.md

Participanţi:

Pavel Brăila – artist vizual (MD),
ana Dzokic and Marc NeeleN, 
[STEALTH.unlimited] (NL) – urban 
researchers, cultural activists,
Tatiana FioDorova – artist vizual (MD), 
Ferenc GróF &Jean–Baptiste NauDy 
(Societe Realiste) – artiști vizuali (FR/HU),
Susanne krieMaNN – artist vizual (NL),
indre kliMaiTe – artist vizual (NL),
Flo kaSearu – artist vizual (EST),
Maxim kuzMeNko – artist vizual (MD),
Tilmann Meyer–FaJe – artist vizual (NL),
Dumitru oBoroc – artist visual (RO),
alina PoPa&irina GheorGhe (Biroul de 
Cercetări Melodramatice)– artiști vizuali (RO),
Danilo PrNJaT – artist vizual (SP),
Ghenadie PoPeScu – artist vizual (MD), 
Joanna raJkowSka – artist vizual (PL),
klaus SchaFler – artist vizual (AU),
rena raeDle&vladan JereMic, 
curatori, activiști sociali (SP),
Stefan TiroN – artist vizual, curator (RO),
vadim ŢiGaNaş – artist vizual (MD),
Nomeda urBoNaS – artist vizual (LT),
vladimir uS – artist vizual, curator (MD),
Mark verlaN – artist vizual, (MD)

Curator: ştefan ruSu


