
Anexa 1 
Istoricul fostei Case Zemstvei Guberniale (2012-2019) 
 

Zpațiu ca platformă pentru întâlnire, comunicare, interacțiune, producție și 
colaborare a organizațiilor și inițiativelor culturale independente din Moldova își are 
începutul din momentul când între 20-28 iulie 2012, în clădirea fostei Case Zemstvei 
Guberniale a fost deschisa expoziția de totalizare și documentare a proiectelor de 
colaborare artistică cu participarea organizațiilor din Uniunea Europeană, Ucraina și 
Republica Moldova, în cadrul programului Tandem 
(http://www.oberliht.com/tandem/). 

În expoziţie au fost prezentate în jur de 20 proiecte realizate de diferite organizaţii 
printre care și Teatrul Spălătorie, Asociația Oberliht, KSAK şi Şcoala de Arte Al. 
Şciusev, în colaborare cu partenerii din UE: Les Ateliers du Vent, Franţa, Le 
Generateur, Franţa, Academia de Arte din Katowice, Polonia. Una din temele 
abordate în eveniment avea la bază un studiu despre capacitatea spațiilor publice de 
a forma opinii și atitudini în câmpul social (“Spaces as a Tool for Shaping Social 
Attitudes”) - o activitate de cercetare realizată în comun prin care s-a dorit a se 
produce o reflecție asupra factorilor de ordin politic și social ce au influențat procesul 
de planificare urbană din Europa Centrală și de Est. În procesul explorării spațiului 
public și celui privat din punct de vedere interdisciplinar și a relației existente între 
aceste două entități o atenție deosebită a fost acordată punctelor de întâlnire sau 
frontierei între public și privat (http://www.oberliht.com/tandem-2012/). 

Din momentul deschiderii expoziției TANDEM în anul 2012 și până în prezent, în 
clădirea fostei Case Zemstvei Guberniale au avut loc diverse evenimente culturale 
(expoziții de artă, discuții și conferințe, ateliere și instruiri, performance, festivaluri de 
film și alte activități), care au fost inițiate de diverse organizații, inițiative și artiști 
activi în câmpul culturii independente. Acest lucru a creat condiții prielnice pentru 
apariția noilor inițiative și a contribuit la formarea noilor colaborări și proiecte 
comune, fapt care a atras atenția și participarea publicului larg, clădirea fostei Case 
Zemstvei Guberniale transformându-se într-un centru cultural alternativ. Un an mai 
târziu, Asociația Oberliht a venit cu inițiativa creării proiectului „Zpațiu - scena 
independentă de artă și cultură din Moldova” în parteneriat cu alte câteva asociații, 
închiriind câteva spații mai mici în această clădire, cu scopul susținerii și dezvoltării 
noilor practici de artă și prezentării lor regulate în fața publicului larg. Astfel, Zpatiu a 
devenit o platformă de producție și dezvoltare a practicilor de artă contemporană și 
formelor noi de cultură civică / spațiu de cercetare și teoretizare și abordare critică a 
acestor practici și forme, un spațiu dedicat dezvoltării și relevanței lor sociale. 

De la înființarea sa și până în prezent, Zpațiu găzduiește în jur de 30-40 de 
evenimente pe an dedicate diferitelor forme de artă și activism cultural: artă 
contemporană, activism civic, teme legate de transformări urbane și spațiu public 
etc.), destinate diverselor categorii de public, oferind acces gratuit tuturor doritorilor: 
https://zpatiu.wordpress.com/agenda/ 


