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Raport Zpatiu # 1 (08.08.2013) 
 
Criticul dramatic și de teatru, Dorina Khalil-Butucioc, a vorbit despre Centrul de 
Dramaturgie Contemporană care a apărut în septembrie 2012, pe lângă 
Uniunea Teatrală din Moldova, în incinta căreia își are și sediu. Împreună cu 
dramaturgul Dumitru Crudu și regizorul Sava Cebotari și-au propus să contribuie 
la schimbarea situației dramaturgiei naționale contemporane. Astfel în cadrul 
acestui centru, stagiunea trecută, s-au desfășoară spectacole - lectură în fiecare 
marți, urmate de discuțiile publice de după acestea. De asemenea, Dumitru 
Crudu, a condus un atelier de scriere dramatică cu doritorii de a scri 
dramaturgie, care ulterior a  fost preluat de Mihai Poiată.  
 
S-au organizat lecturi working- progress, la care tinerii dramaturgi au avut 
ocazia să-și citească textele nefinisate publicului, acesta venind în final cu sfaturi, 
idei, opinii vizavi de text fiind un exercițiu de a scri. Alături de UNITEM, cei de la 
Centru au organizat Concursul de Dramaturgie Națională, câstigător fiind textul 
“Geamul” de Mariana Starciuc, un text scris chiar în cadrul centrului. 
 
 Centrul de Dramaturgie Contemporană (CDC) vrea să devină o platformă 
deschisă pentru colaborare și implicare a tinerilor artiști (regizori, actori, 
dramaturgi, critici, etc.) din Republica Moldova. În acest context un alt pas al 
centrului va fi desfășurarea Festivalului “Verbarium”, primul și unicul festival 
Internațional de Dramaturgie Contemporană din Moldova. 
 
Elena Chirică a prezentat activitatea Cenaclului Vlad Ioviță (Noii Barbari). 
 Înființat de dramaturgul Dumitru Crudu, cenaclul “Vlad Ioviță” sau “Noii 
Barbari”, care își desfășoară astăzi activitatea în incinta Bibliotecii Ștefan cel 
Mare, a devenit locul unde tinerii își dezvoltă abilitățile de a scri poezie, proză, 
etc.  
În cadrul cenaclului, fondatorii au organizat de câteva ori școli de vară pentru 
tinerii scriitori, organizate în afara orașului, în urma cărora s-au editat antologii 
cu textele scrise, este vorba despre “Covoare Moldovenești”, (2001) și “Casa 
Verde” (2012).  S-au organizat periodic exerciții de scriere - Creative Writing, iar 
în cadrul acestora au fost invitați numeroși scriitori consacrați din Moldova. De 
asmenea se invită, când e posibil, și scriitori din alte țări, un exemplu ar fi 
cunoscuta scriitoare germană Julia Schoch, care va fi în calitate de profesoară la 
Atelierul de Creative WRITING, între 23 si 26 septembrie, 2013.  
 
Pentru viitor cei de la cenaclu își propun scoaterea unei noi antologii și neaparat 
editarea unui ziar al cenaclului în care s-ar publica poeziile și textele tinerilor 
scriitori. 
 
Teatul “Spălătorie” a apărut la sfârșitul anului 2010, la inițiativa dramaturgului 
Nicoleta Esinenco și câțiva actori, spune Nora Dorogan, una din fondatorii 
acestuia. Apare din necesitatea de a vorbi despre ceea ce se întâmplă în viața de 
cu zi cu zi, având în vedere problemele sociale și politice cu care ne confruntăm 
noi. Lansarea a avut loc cu prezentatrea preformance-ului ,,Tomorrow never 
dies”. Un alt spectacol prezentat, care a scos în evidență problema discriminării 
și a rasismului a fost A(II)RH+.  
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Mai târziu apare “Kommunalka”, o platformă pentru actorii neprofesionişti; 
“Kompot”, o acțiune ce aduce spectatorii în spațiul public dându-i acestuia 
valoare și funcționalitate.  
 
Programul de rezidenţă “Călcătorie”, un alt proiect al “Spălătoriei”, îşi propune 
crearea unei platforme de lucru şi interacţiune între tineri artişti independenţi 
din republica Moldova şi artişti invitaţi. Scopul principal al acestui program este 
schimbul de mijloace de expresie şi lucru pentru proiecte performative angajate, 
responsabile, implicate direct în societatea şi contextul în care au loc – un spaţiu 
de intersecţie pentru artişti cu perspective şi din realităţi diferite care, prin lucru 
la un proiect comun, îşi dezvoltă fiecare mijloacele de expresie, perspectiva 
critică, personalitatea artistică. 
 
“Rogvaiv” este primul proiect în acest sens, un “Proiect de Artă Activă” împotriva 
oricărei forme de discriminare, realizat de artistul invitat Bogdan Georgescu. 
Spectacolul-document este despre intoleranţa exprimată public, deschis, fără 
niciun fel de control, responsabilitate sau ruşine de către lideri de opinie şi 
personalităţi ale vieţii publice din Republica Moldova 2011. 
 
Pe scena teatrului se prezintă nenumărate spectacole cu temă socială sau politică 
dar și spectacole ale artiștilor invitați de peste hotare, fondatorii reușind să-și 
continue activitățile fără întrerupere cu finanțări, de obicei de afară.  
 
Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău [KSA:K] a apărut ca un program 
al fundației SOROS încă în 1996, mai târziu dezvoltându-se ca centru 
independent. De-a lungul activității sale, Centrul a reușit să desfășoare tabere de 
creație în afara orașului cu artiști din țară și din străinătate. A organizat 
nenumărate proiecte pentru artiști vizuali: “Video-maraton”, proiecția filmelor 
video realizate în cadrul centrului; expoziții cu lucrările tinerilor artiști în urma 
cărora s-a făcut și o arhivă.  
 
Centrul dispune de bibliotecă unică de artă contemporană. În vederea 
promovării artei contemporane și lucrărilor realizate de artiștii autohtoni s-a 
realizat un program televizat “AlteArte”, în care se difuzau reportaje de la 
evenimente, lucrări ale artiștilor și alte materiale în parteneriat cu postul de 
televiziune Moldova 1. De asemenea s-au organizat ateliere pentru tineri artiști 
ce conținea un curs teoretic și un curs practic, iar în cadrul proiectului “Found 
Footage”, s-a făcut un atelier de lucru cu fotografiile vechi și digitalizarea lor, în 
urma carora s-a realizat o expoziție.  
 
Alte activități ale centrului au fost și proiecte interdisciplinare între artiști și 
sociologi, artiști locali și străini, s-au realizat prezentări publice, etc. 
 
În viitor, Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău [KSA:K] își dorește 
desfășurarea unui proiect educațional pentru tinerii artiști vizuali, în colaborare 
cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.  
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Tatiana Fiodorova, fondatorul “Art-Ploshadka”, a prezentat unul din cele mai 
recente proiecte - "In a loud voice". La jumătatea lunii aprilie a avut loc acest 
workshop în Chişinău, cu sprijinul Asociatiei europene de fotoreporteri "Satelit". 
Atelierul foto s-a axat pe fotografia documentară. 
 
Fotografi documentariști din Moldova au avut ocazia unică de a face cunostință 
cu experienţa din Vest în acest domeniu, prin portofoliul de succes al fotografilor 
recunoscuți international: Agnieska Rice (Polonia), Andrei Balko (Slovacia) şi 
jurnalista Agnieszka Vočinska, (Polonia). Artiștii participanți în acest proiect au 
avut ca sarcină povestirea unei istorii prin câteva poze, au putut vedea 
fotografiile artiștilor cunoscuți international și au putut avea un dialog cu ei.  
 
“ART-PLOSHADKA” are menirea de a crea o comunitate online a sectorului 
cultural în Republica Moldova, în vederea consolidării resurselor culturale, 
precum şi formării, extinderii unui spaţiu cultural comun, care ar acoperi cele 
mai diverse aspecte ale culturii şi artei. 
 
,,Revista la Plic” apare în 2009 și este o înițiativă a unui grup de scriitori și 
artiști din Chișinău și București, fiind din start o colaborare dintre aceste două 
redacții, care doreau crearea unei platforme unde tinerii să-și poată publica 
materialele”, afirmă Vladimir Us de la Asociația “Oberliht”.  
Aceasta oferă un cadru de interacțiune artiștilor, scriitorilor, arhitecților, 
cercetătorilor, activiștilor din Republica Moldova și din regiune. Ei sunt 
încurajați să facă schimb de lucrări, proiecte și acțiuni într-un Plic, anunțînd 
tendințele actuale de dezvoltare culturală, socială, ecomonică sau politică din 
orașele în care locuiesc și activează. 
“Revista la Plic” este unul din proiectele mai recente ale Asociatiei “Oberliht”, 
care își desfăsoară activitatea susținănd lista informativă [oberlist] – portal 
informtiv pentru artă și cultură din Moldova, proiectul CHIOȘC, rezidențe 
artistice, iar mai recent este implicată în calitate de partener în diverse proiecte 
internaționale. 
 
În cadrul evenimentului Zpațiu #1 și-au mai prezentat activitatea Centrul 
“ArtElit” și colectivul de scriitori de limbă rusă “Harap Alb”. 
 
 
 
 
*Unele informații sunt preluate de pe http://diez.md/2013/08/09/zpatiu-
impreuna-cu-fondatorii-organizatiilor-independente-din-chisinau/ 
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