INVITA IE DE PARTICIPARE LA
PROIECTUL ARTISTIC
“POSIBILITATEA UNUI ORA”,
cu participarea artitilor din
Croa ia i Moldova
Tonka MALEKOVI i Ion FISTICANU
Toate vîrstele sînt binevenite, toate profesiile, to i care vor s se joace!

Asocia ia Tinerilor Plasticieni din Moldova OBERLIHT lanseaz
proiectul CHIOC cu un program de re edin e pentru arti ti în cadrul
cruia tînra artist din Croa ia Tonka MALEKOVI va vizita
Chi inul i va colabora cu Ion FISTICANU, artist din Moldova. În
fiecare zi ei se vor plimba prin ora i vor stabili locuri pentru joc,
unde vor construi mici ora e, intervenînd în diferite locuri publice.
Micile ora e imaginare vor fi construite în jurul ora ului Chi inu de
ctre Tonka i Ion i toti ceilal i care li se vor altura, astfel marcînd
traiectoria deplasrii lor. Toate ora ele noi vor fi fotografiate i expuse
în CHIOC sub forma unei instala ii vizuale i în galeria mObil.
Fiecare dintre participan i poate s fac fotografiile sale personale.
Exist dou posibilit i de a participa la proiect – s v altura i
arti tilor în plimbrile lor sau s contrui i ora e de-ale voastre pe cont
propriu, s le fotografia i i s ne expedia i imaginile la adresa de
email: possibility.of.the.city@gmail.com
Plimbrile prin ora vor fi organizate diminea a de la 9:00 la 12:00 i seara de la 17:00 la 20.00 în
perioada 6 - 10 iulie, 2009! Doritorii de a lua parte la acest proiect sînt ruga i s ne contacteze cît
mai curînd la telefonul 28 63 17 sau prin email la info@oberliht.org.md
Prima întîlnire cu arti tii va avea loc în parcul tefan cel Mare din ora , în fa a cafenelei Gugu ,
pe 5 iulie 2009, ora 18.00, unde vor fi explicate toate detaliile ac iunii.
Mai multe detalii despre proiect la http://www.oberliht.org.md/chiosc.html
Acest program de re edin e artistice este organizat în parteneriat cu Asocia iile Vizura Aperta i
Slobodne Veze, Galeria VN din Zagreb, Croa ia i este sus inut financiar de Funda ia Cultural
European (http://www.eurocult.org).

