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Asociația Obștească Asociația Tinerilor Artiști “Oberliht” 
 
misiunea  
Asociatia Tinerilor Artiști Oberlit are drept scop mobilizarea tinerilor artiști 
în vederea perfecționării lor profesionale, susținerea acestor întru 
afirmarea în mediul creatorilor contemporani. 
 
domenii de activitate: arta, cultura, tineret, mass media, voluntariat, 
advocacy, cercetare / editare / traducere / publicare / diseminare, 
dezvoltare comunitară 
 
 

Fondată în anul 2000 și bazîndu-se pe o experiență îndelungată ca actor cultural 
independent, Asociația "Oberliht" are scopul de a interconecta scenele artistice dispersate și 
de a forma o comunitate artistica, utilizînd spațiile publice. 

Asociația are ca scop să ofere suport tinerilor artiști și să contribuie la dezvoltarea lor 
personală. Ea dezvoltă și menține platforme interdisciplinare și proiecte ce vizează conectarea 
atît a inițiativelor locale de artă și cultură contemporană cît și a celor internaționale și pledează 
pentru un sector cultural puternic și independent în Republica Moldova și în regiune. 

Asociația Oberliht acordă sprijin tinerilor artiști din Republica Moldova și din regiunea 
mai vastă a Europei (Europa Centrală și de Est / statele fostei Uniuni Sovietice / regiunea 
Mării Negre) prin stabilirea platformelor ce permit artiștilor interesați, curatorilor și lucrătorilor în 
sfera culturii să inițieze și să realizeze proiecte de artă contemporană cu participarea tinerilor 
artiști (ateliere de lucru, expoziții etc), adresîndu-se astfel nevoilor lor, dar, de asemenea, 
abordând diferite probleme, cum ar fi spațiul public ca parte a infrastructurii democratice, 
proiecte artistice comunitare, mobilitatea artiștilor etc., prin artele vizuale, dar și prin alte 
discipline artistice, cum ar fi literatura si arhitectura, sau cele non-artistice, cum ar fi cercetarea 
sociologică și planificare urbană. 

Noi inițiem și menținem servicii informaționale pentru lucrătorii în domeniul culturii cum 
este lista informativă [oberlist], și publicații printate ca Revista la PLIC și alte publicații editate 
în cadrul diferitor proiecte. 

Problemele legate de mediul construit și dezvoltarea orașului sunt adesea prezente în 
proiectele noastre, datorită rolului pe care planificarea urbană și arhitectură o au în proiectarea 
spațiul public, astfel promovând sau diminuînd coeziunea socială și creșterea sau scăderea 
oportunităților și reprezentarea pentru majoritatea populației. 
Suntem interesați să analizăm și să punem în discuție forțele și procesele care modelează 
spațiul public astăzi, dacă locuitorii iau parte la acest proces și cum acest proces a evoluat în 
ultimele două decenii. 

Cu scopul de a educa o nouă generație de artiști și lucrători în sfera culturii, proiectele 
noastre prevăd desfășurarea unor module de educație non-formală: prezentări publice, 
seminare, ateliere de lucru și altele, în același timp implicăm activ voluntarii străini și locali în 
realizarea scopurilor Asociației. 

Activitatea Asociației Oberliht se conformează principilor de auto-organizare și non-
profit. 
http://www.oberliht.org/oberliht/ 
 



  

PROIECTE 
 
lista informativă [oberlist] / mailing list - cultura, artă și politici culturale (2005-2017) este un 
serviciu gratuit, electronic ce este oferit artiștilor, curatorilor, lucrătorilor din domeniul culturii, 
managerilor, iubitorilor de artă atît din Europa de Est cît si cea din Vest, stabilind astfel 
premisele unei viitoare cooperări europene. 
http://www.oberliht.org/oberlist/ 
 
Intervenţii I (2 octombrie 2006 – 31 mai 2007) intenția proiectului e definirea multiplelor 
intervenții in realizarea unei imagini, avînd la bază fotografia și posibilitățile mijloacelor 
tehnologiilor avansate, dar și intervenția ca fenomen psihologic, social, estetic. Intervenţia e 
mult mai complex decît faptul de a interveni într-o acţiune (proces, discuţie, remedeiere a unei 
defecţiuni etc şi ea relevă / aduce cu sine nişte problematici dintre cele mai diverse (de la 
social-politice la cele artistice), care ar trebui să fie în vizorul oricărui artist contemporan, ca 
material de lucru, ca mediu de lucru, sau ca artă propriu zisă. Intervenţia este până la urmă o 
acţiune asumată, programativă, care tinde să producă o schimbare. 
http://www.oberliht.org.md/interventii/index.html 
 
Intervenții II (2 – 31 iulie, 2007) Etapa a II-a a proiectului INTERVENŢII vizează cunoaşterea 
şi valorificarea spaţiului public. Acesta din urmă fiind redus la o imagine obscură, iar pe alocuri 
limitat în opţiunile sale ori închis pentru orice fel de manifestări, este marcat de prezenţa unor 
interese politice şi comerciale, gestionat şi controlat de forţele deseori declarative ale puterii, 
fapt decisiv la edificarea noii sale identităţi. 
http://www.oberliht.org.md/interventii2.html 
 
Intervenții III (1 iulie – 31 august, 2008) Etapa a III-a a proiectului INTERVENȚII vizează 
cunoaşterea şi valorificarea spaţiului public. Lucrările elaborate de participanţi fac referinţă la 
spaţiul în care locuim şi care ne formează, preluînd drept punct de plecare structura socială, 
administrativă şi economică a oraşului Chişinău şi suburbiilor sale. Proiectele realizate 
oscileaza între fotografie şi alte forme artistice si/sau hibride la baza cărora se 
află imaginea şi textul, precum sînt stencil-ul, stickere şi adezive, anunţuri, afişe, panouri cu 
lumini şi publicitare, dar şi instalaţii şi performance-uri etc. care au fost prezentate în spaţiul 
public în final cu intenţia transformării acestuia într-un spaţiu de comunicare şi manifestare 
artistică. 
http://www.oberliht.org.md/interventii3.html 
 
SPACES: Atelierul de cartografiere a spațiului public din Chișinău (Iulie 2012) este o 
continuitate a activităților ce au relevanță cu spațiile publice. Printre obiectivele acestui Atelier 
s-au regăsit analiza spațiului public existent și conceptualizarea unei rețele de spații publice 
pentru Chișinău, alternative spațiului public proiectat de regimurile anterioare (reprezentativ 
pentru puterea politică din acel moment). Totodată, prin acțiunile date se dorește identificarea, 
recuperarea și repunerea în uz a spațiului public din Chișinău, oferindu-i-se un caracter civic 
pronunțat. 
http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema/ 
 
CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – dincolo de liniile roșii (Sept. 2013) 
Bazîndu-se pe rezultate obținute în urma atelierului de cartografiere a spațiului public, noi am 
încercat să oferim un răspuns prin cercetări, planificare urbană, arhitectură, activism și artă 
cum am putea să facem orașul nostru mai ospitalier, democratic și deschis pentru toate 
categoriile sociale de oameni. 
http://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii/ 
 
Proiectul CHIOȘC – punct de informare cultural / platformă publică de manifestare (2009 - 
2017) scopul proiectului este stabilirea premizelor de colaborare la nivel European plecind de 



  

la realitațile sociale, culturale, istorice, dar si cele politice și economice ale periferiei Uniunii 
Europene. Totodată, proiectul urmăreşte să stabilească legături între organizații și indivizi din 
Europa de Est și cea de Vest. Stabilind un “birou cultural” (platformă interdisciplinară pentru 
participare, întilnire, schimb) se urmărește promovarea artei contemporane şi culturii tinerilor 
în spațiul public, cît și indicarea importanței ei în procesul de tranziție prin întărirea relețelelor 
locale şi dezvoltarea rețelelor internaționale de operatori şi profesionişti din domeniul culturii. 
http://chiosc.oberliht.org/ 
 
Apartamentul Deschis (2009-2017) este o replică funcțională a unui apartament de tip 
socialist, proiectat de Stefan Rusu pentru a reprezenta identitatea proiectului CHIOȘC. 
Punctul de plecare pentru proiectarea Apartamentului Deschis se găsește în încercarea de a 
expune public  spațiul privat al unui apartament limitat de standartele societății socialiste, care 
încă constituie un element vizual puternic în peisajul contemporan social și urban din țările 
Europei de Est. Proiectul a avut ca scop democratizarea actului cultural prin asigurarea 
accesului publicului la evenimentele organizate în acest spațiu, ca și o continuare a practicii 
”neoficiale” din perioada regimului totalitar, cînd arta underground nu era acceptată în spațiile 
expoziționale ”oficiale”,  fenomenul  de a organiza expoziții în apartamentele private s-a 
proliferat în anii de stagnare (1970-1980), cînd arta undeground putea fi experimentată doar în 
spații intime, de către un public restrîns. Începînd cu anul 2017 Apartamentul Deschis 
găzduiește două inițiative noi:  
- Biroul de Cultură Alternativă 
- Biroul de Inovație Urbană 
adresa: or. Chișinău, str. București 68/1 
http://chiosc.oberliht.org/apartament/ 
 
B68 – zonă liberă / spațiu de artă (2011-2017) este o inițiativă a Asociației Oberliht, 
concepută în legătură cu proiectul CHIOȘC – punct de informare cultural / platformă publică 
de participare. B68, astfel, este declarată o zonă liberă de economie și de control unde 
probleme de importanță publică pot fi puse în discuție și analizate, iar arta și activitățile 
culturale devin un mecanism care să dea vizibilitate acestora. B68 este și o invitație pentru cei 
care vor să se manifeste în plan artistic sau să contribuie cu idei la transformarea scuarului din 
str. București 68 din Chișinău într-un loc cu adevărat public. Acest spațiu multifunctional 
servește ca: cinema / galerie / centru cultural în aer liber, platformă de discuții despre arta 
contemporană, artă în oraș, practici artistice participative și spații publice, punct de informare 
culturală, bibliotecă publică gratuită. 
adresa: or. Chișinău, str. București 68 
http://www.oberliht.org/b68 
 
Zpațiu (2013-2017) – scena de artă independentă din Moldova: spațiu de Artă și Cultură 
Contemporană este o platformă de producție și dezvoltare a practicilor de artă și formelor de 
cultură contemporană, dar și un spațiu de cercetare, teoretizare și abordare critică a acestor 
practici și forme, dedicat dezvoltării și relevanței lor sociale. Zpațiu a găzduit începînd cu 2014 
pînă în prezent evenimente ce țin de managementul cultural și advocacy în domeniu culturii 
(ateliere, discuții publice, mese rotunde, seminare), expoziții, performance-uri, servind ca 
galerie independentă și laborator-atelier pentru tineri artiști și inițiative independente. 
adresa: or. Chișinău, str. Al. Șciusev 103 
http://zpatiu.wordpress.com/zpatiu/ 
 
Centrul Civic al Chișinăului: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate (2012-2017) are 
drept obiectiv reabilitarea scuarului semi-abandonat de la intersecția str. Sf. Andrei și Iv. 
Zaikin. Asociația Oberliht a demarat procesul reabilitării parcului încă în anul 2012, dezvoltînd 
proiectul pe câteva direcții principale: organizarea și mobilizarea comunității din jurul parcului, 
reabilitarea infrastructurii parcului și construcția unor piese de mobilier urban, stimularea unor 
parteneriate între cetățeni și autorități. 



  

https://parculzaikin.wordpress.com/ 
 
Biblioteca Spaţiului Public (2015-2017) adună deopotrivă o colecţie de cărţi relevante pe 
teme legate de transformarea spaţiului public în Europa şi în întreaga lume: urbanizare, 
procesul democratic, teoria şi planificarea urbană, dreptul la oraş, arhitectură şi artă, în 
română, rusă, franceză şi engleză, dar și un program de evenimente culturale (ciclul Orașul și 
Culturile lui, grupuri de lectură etc). Găzduită de ARThotel, biblioteca oferă un spaţiu de 
discuţii şi conversaţii pe teme legate de transformarea spaţiului public în Moldova şi în 
regiune. Cărțile pot fi consultate la fața locului în zilele de marți sau joi, între orele 14:00-17:00.  
Catalogul publicațiilor Bibliotecii Spațiului Public poate fi consultat aici: 
http://biblioteca.oberliht.org/bsp/ 
http://biblioteca.oberliht.org/catalogul/  
 
Ciclul Orașul și Culturile Lui își propune să abordeze din multiple perspective –  istorică, 
antropologică, filosofică, politică, economică, artistică – tema ORAȘULUI și a vieții urbane. 
http://biblioteca.oberliht.org/conferinte/ 
 
Suplimentul Oberliht 
http://www.oberliht.com/supliment/ 
 
Şcoala internaţională de vară “Arhitectură, Instalaţii şi Peisagistică” (22-31 iulie 2016) - 
30 de tineri arhitecţi, urbanişti, artişti, sociologi, urbanişti, antropologi din R. Moldova, 
România, Ucraina, Ungaria, Spania şi Franţa, timp de 10 zile au colaborat într-un mod 
participativ pentru a implimenta un model de arhitectură comunitară, amenajînd cîteva obiecte 
de mobilier urban în Parcul Zaikin (bucătărie comunitară, căsuţă suspendată în copac, 
nisipieră pentru copii, elemente ale unui teren de sport).  
 
Zilele Spaţiului Public (2015, 2016, 2018) - reprezintă un program de ateliere, conferințe, 
întîlniri și dezbateri publice însoțite de un program cultural, inițiate cu scopul atragerii atenției 
publicului larg, societății civile și autorităților publice asupra nevoii de a proteja și dezvolta 
spațiile publice drept parte a unei infrastructuri democratice necesare oricărui oraș. 
https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/  
 
Fațade Publice (28 mai – 1 iulie, 2017) – un program de intervenții artistice, proiecții de film, 
radiou comunitar, expoziții, ateliere, picnicuri comunitare cu particiarea comunității artistice 
locale și celei internaționale, și cu implicarea activă a locuitorilor din cartierul Botanica din 
Chișinău. Scopul primar al acestui proiect este de a contribui prin intermediul artei și 
mijloacelor de exprimare artistică la consolidarea comunităților din blocurile rezidențiale. 
https://chisineu.wordpress.com/proiecte/fatade-publice/ 
 
Școala de Vară ”Artă, Critică și Societate Civilă (24-30 iunie 2017) 
În perioada 24-30 iunie 2017, Asociația Oberliht a organizat la Chișinău scoala de vara cu 
participarea a 6 tineri din RM, 12 tineri din Elvetia si 6 tineri din Abkhazia. Școala de vară a 
examinat  modalitățile prin care arta poate fi folosită pentru a contribui la soluționarea 
problemelor sociale actuale: migrație, dezvoltare comunitară, reconciliere, dreptul la oraș, 
excluziune și lupta cu sărăcia. 
 
Fațade Publice - PAILDCSCMD – Prima Adunare Internațională a Lucrătorilor din 
Domeniul Culturii din Sectorul Ciocana cu numele Maria Drăgan (16 iunie – 15 iulie 
2018)  
Evenimentul constă dintr-o serie de intervenții și instalații în spațiul public, peformance-uri și 
prezentări organizate într-o promenadă cu un itinerar stabilit conform 9 locații alese de artiști și 
cercetători, participanți la programele de rezidență CHIOȘC AIR / ART PROSPECT, din lunile 
iunie-iulie 2018, de la Chișinău, la care au participat Semion MOTOLIANEȚ [BY], Almaz 



  

ISAKOV [KG], Christoph VOGLBAUER [AT], Pavel HAILO [UA], Pola ROZEK [PL], Kiril 
SEMIONOV [MD] și Alexandra NOVAC [MD/regiunea Transnistriană]. PAILDCSCMD face 
parte dintr-un șir de evenimente programate în 2018, care a demarat cu o cercetare pe 
marginea accesului la cultură în cartierele rezidențiale din Chișinău și Bender, urmată de un 
schimb de rezidențe artistice cu participarea artiștilor de pe ambele maluri ale Nistrului – 
rezultatele cărora s-au regăsit în cadrul celei de-a 3-a ediții a Zilelor Spațiului Public.  
http://chiosc.oberliht.org/paildcscmd 
 
 
Edu-Art – educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi 
integrați din punct de vedere profesional 
Proiectul urmărește să contribuie la formarea unei generații de artiști active din punct de 
vedere civic și pregătite din punct de vedere profesional, pentru a se realiza în plan național și 
internaţional. 
Proiectul Edu-Art îşi propune să ofere tinerilor artişti suport metodologic şi practic pentru o 
activitate artistică într-o lume aflată în proces de transformare sub presiunea unor factori de 
ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și compeatitivitatea existenta în cîmpul 
artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii etc.) şi 
pregătirea acestora pentru realizarea profesională pe plan internaţional. 
http://www.oberliht.com/edu-art/ 
http://www.oberliht.com/edu-art-3/ 
http://www.oberliht.com/edu-art-4/ 
 
 
mai multe detalii despre activitatea Asociatiei Oberliht:  
http://www.oberliht.com/downloads/ 
 
legături 
 
http://oberliht.org 
http://chiosc.oberliht.org 
http://biblioteca.oberliht.org 
http://arthotel.oberliht.org 
http://plic.oberliht.org 
http://bucuresti68.wordpress.com 
http://zpatiu.wordpress.com 
http://chisineu.wordpress.com  
https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/ 
https://parculzaikin.wordpress.com/ 
https://chisinaulcivic.crowdmap.com/ 
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist 
 
adresa poștală 
Asociația Tinerilor Artiști Oberliht 
str. Gh. Asachi 53/1, lit. A 
Chisinau, MD-2028 
Republica Moldova 
 
tel/fax: + (373 22) 286317 
info@oberliht.org 
http://oberliht.org 
 
asociază-te 
telegram: telegram.me/oberliht 



  

fb (română): facebook.com/asociatia.oberliht 
fb (international): facebook.com/Oberliht 
twitter: twitter.com/oberlihtlive 
vk: vk.com/oberlihtassociation 
vimeo: vimeo.com/oberliht 
youtube: youtube.com 
 
abonează-te la [oberlist] – portal informațional pentru artă și cultură din Moldova: 
https://lists.idash.org/cgi-bin/mailman/listinfo/oberlist 
 



teatru&spălătorie-
www.spalatorie.md-
-
-
teatru&spălătorie!este!o!inițiativă!artistică!independentă!care!a!apărut!în!2010!
din!necesitatea!de!a!crea!în!mod!consecvent!producții!artistice!care!ar!reflecta!
critic,!ar!pune!în!discuție!problemele!cu!care!se!confruntă!societatea!
contemporană!moldovenească!și!nu!numai;!este!o!platformă!pentru!promovarea!
artei!cu!un!discurs!asumat!politic!în!Moldova.!Din!2010!pînă!în!2017!a!fost!și!un!
spațiu!care!a!găzduit!inițiative!și!dezbateri!pe!diverse!subiecte!și!de!interesul!a!
diferitor!grupuri!marginalizate!din!societate.!!
!
Pe!parcursul!acestor!ani!am!produs!un!șir!de!spectacole!și!performanceCuri,!am!
invitat!spectacole!și!performanceCuri!din!Polonia,!România,!Germania!și!Marea!
Britanie.!Am!creat!programul!de!rezidență!călcătorie.!!Scopul!principal!al!acestui!
program!al!teatruluiCspălătorie!este!schimbul!de!mijloace!de!expresie!și!lucru!
pentru!proiecte!performative!angajate,!responsabile,!implicate!direct!în!
societatea!și!contextul!în!care!au!loc.!!Artiștii!invitați!în!această!rezidență!sînt:!!
Bogdan!Georgescu,!Wojtek!Ziemilski,!Jessica!Glause,!Florin!Flueraș!&!Alina!Popa,!
David!Schwartz!și!Anetta!Mona!Chișa!&!Lucia!Tkaciova.!!!
-
-
--
!
2010!
A(II)Rh+4(premiera:!6!decembrie)!spectacol!de!Nicoleta!Esinencu!produs!de!
teatruCspălătorie.!
!
2011!
ROGVAIV4(premiera:!18!iunie)!spectacol!de!Bogdan!Georgescu!produs!în!cadru!
rezidenței!călcătorie!la!teatruCspălătorie.!
!
Turneuri:!
20/11/2011!Festival!Temps!d’Images,!Fabrica!de!Pensule,!Cluj!
24/11/2011!Zilele!Strîmbe,!SubRahova,!București!
08/05/2012!Festivalul!European!al!Spectacolului!Timișoara!–!Festival!al!!!!!!!!!!
Dramaturgiei!Românești,!Timișoara!
27/06/2012!GayFest,!București!
10/11/2012!Teatru!Național!TârguCMureș!
23/02/2013!Die!Besten!aus!den!Osten,!Volkstheather,!Viena!
!
2012!
CLEAR4HISTORY4(premiera:!16!ianuarie)!spectacol!de!Nicoleta!Esinencu,!
Veaceslav!Sambriș,!Doriana!Talmazan,!Irina!Vacarciuc.!
!
Turneuri:!
17/11/2012!Festival!Temps!d’Images,!Fabrica!de!Pensule,!Cluj!
13&14/11/2012!Many!Years!After...!Hebbel!am!Ufer!Theater,!Berlin!



08/03/2014!Transitions!1.!Balkans:!Contemporary!Art!Festival!of!Independent!
Balkan!Scene,!Atena!
20/09/2014!Stagiunea!de!Teatru!Politic,!UNATC,!Sala!Octavian!Cotescu,!
București!
31/05/2015!Teatru!Shakespeare,!Gdansk!
!
FICȚIUNE4(premiera:!06!septembrie)!spectacol!de!Wojtek!Ziemilski!creat!în!
cadrul!rezidenței!călcătorie!la!teatruCspălătorie.!
!
2013!
DRAGĂ4MOLDOVA,4PUTEM4SĂ4NE4PUPĂM4PUȚIN4DE4TOT?4(premiera:!16!
martie)!spectacol!de!Jessica!Glause!și!Nicoleta!Esinencu.!
!
Turneuri:!
02/07/2013!Staatsschauspiel!Dresden!
23/05/2014!1.!Bürgerbühnenfestival!Ein!deutschCeuropäisches!Theatertreffen,!
Staatsschauspiel!Dresden!
8&9&10/04/2014!Radikal!Jung!Festival,!Volkstheater!Munchen!
8&9/11/2014!Good!guys!win!only!in!the!movies!Festival,!Hebbel!am!Ufer!
Theater!Berlin!
20&21/11/2014!Politik!im!freien!Theater!Festival,!Freiburg!
!
MOLDOVA4INDEPENDENTĂ.4ERATĂ4(premiera:!26!decembrie)!spectacol!de!
David!Schwartz,!Ion!Borș,!Dumitru!Stegărescu,!Doriana!Talmazan,!Irina!
Vacarciuc!creat!în!cadrul!rezidenței!călcătorie!la!teatruCspălătorie.4
!
Turneuri:!!
21/09/2014!Stagiunea!de!Teatru!Politic,!UNATC,!Sala!Octavian!Cotescu,!
București!
14&15/10/2014!Festivalul!Eurothalia,!Teatru!German!de!Stat!Timișoara!
13/11/2014!Festival!Temps!d’Images,!Fabrica!de!Pensule,!Cluj!
!
!
2014!
AMERICAN4DREAM4(premiera:!29!iunie)!spectacol!de!Nicoleta!Esinencu,!cu!
Tatiana!Miron,!Slava!Sambriș,!Doriana!Talmazan!
!
Turneuri:!
9/10/2014!Festivalul!Internațional!de!Teatru!pentru!Publicul!Tânăr!Iași!
2/11/2014!Linia!de!Producție,!Fabrica!de!Pensule,!Cluj!
6&7/11/2014!Good!guys!win!only!in!the!movies!Festival,!Hebbel!am!Ufer!
Theater!Berlin!
!
!
2015!
UNEDUCATED4(premiera:!17!ianuarie)!spectacol!de!Nicoleta!Esinencu,!Ion!Borș,!
Nora!Dorogan,!Doriana!Talmazan,!Irina!Vacarciuc!produs!de!teatruCspălătorie!cu!
susținerea!Agenției!Elvețiene!pentru!Dezvoltare!și!Cooperare!(SDC)!în!Moldova.!
!



!
Turneuri:!
28/05/2017!Macaz!Bar!Coop,!București!
11/11/2017!Festival!Temps!d’Images,!Cluj!
!
!
!
2016!!
KSTATI4O4POGODE4(premiera:!15!februarie)!spectacol!de!Nicoleta!Esinencu,!
Nora!Dorogan,!Kira!Semionov,!Doriana!Talmazan.!
!
Turneuri:!
29/05/2017!Macaz!Bar!Coop,!București!
4
4
LIFE4(premiera:!27!iulie)!un!spectacol!de!Nicoleta!Esinencu,!Ion!Borș,!Nora!
Dorogan,!Alce!Monica!Marinescu,!Kira!Semionov,!Doriana!Talmazan.!Spectacol!
comisionat!de!HAU!Hebbel!am!Ufer,!Berlin!și!coprodus!de!HAU!Hebbel!am!Ufer,!
Berlin,!Zürcher!Theater!Spektakel,!FFT!Düsseldorf!cu!susținerea!Fundației!
Federale!Culturale!Germane!în!cadrul!festivalului!“Estetica!Rezistenței!–!Peter!
Weiss!100”.!!
!
!
Turneuri:!
31/08&!01&02/09/2016!Zürcher!Theater!Spektakel!Festival,!Zürich!
04C08/10/2016!HAU!Hebbel!am!Ufer,!Berlin!
08&09/11/2016!Forum!Freies!Theater,!Düsseldorf!
24/11/2016!Teatru!Național!TârguCMureș!
21&22/03/2017!Reactor,!Cluj!
01/06/2017!Macaz!Bar!Coop,!București!
!
!
2018!
RECVIEM4PENTRU4EUROPA4(premiera:!12!martie)!spectacol!de!Nora!Dorogan,!
Nicoleta!Esinencu,!Kira!Semionov,!Doriana!Talmazan,!Artiom!Zavadovsky.!
Spectacol!coCprodus!de!teatruCspălătorie!și!Schauspielhaus!Graz.!
!
Turneuri:!
9/06/2018!Schauspielhaus!Graz!
09/11/2018!Club!19,!Tiraspol!
15/11/2018!Fabrica!de!Pensule,!Cluj!
7,8,9/02/2019!Rampe!Theater,!Stuttgart!
15,16,17/03/2019!HAU!Hebbel!am!Ufer,!Berlin!
!
!
EVANGHELIA4DUPĂ4MARIA4(premiera:!28!septembrie,!Rampe!Theater,!
Stuttgart)!spectacol!de!Nora!Dorogan,!Nicoleta!Esinencu,!Kira!Semionov,!Doriana!
Talmazan.!Spectacol!coCprodus!de!teatruCspălătorie!și!Rampe!Theater,!Stuttgart.!
!



Centrul de proiecte culturale Azart 

 
 

Misiunea organizației 

Centrul de proiecte culturale Azart este o instituție neguvernamentală, fondată în martie 

2015. Asociația are ca scop principal dezvoltarea și promovarea dramaturgiei și teatrului 

contemporan moldovenesc, cât și creșterea responsabilității sociale prin dezvoltarea 

formelor de artă alternativă, stimularea și promovarea educației non-formale, implicarea 

tinerilor în activități socio-culturale.  

 

Data fondării și lista fondatorilor 

Data fondării: 16 martie 2015 

Lista fondatorilor: 
Buga Oxana 

Curca Rusanda 

Diana Stamate 

Irina Iachim 

Curca Olga 

Valentina Iachim 

Alexandru Pahomi 

  

Proiecte realizate: 

 August 2016, Chișinău – Atelier de management cultural, facilitat de Danuta Mierzwa, 

Polonia 

Octombrie 2016, Chișinău – Focus Atelier Chișinău, serie de activități de promovare a 

educației prin artă. 

Februarie-martie 2017, Chișinău și Cimișlia – Producerea spectacolului-lectură Entuziaștii de 

Inna Cebotari 

Iunie 2017, Chisinau – Atelier de scriere dramatică facilitat de Elise Wilk, Romania 

Martie-noiembrie 2018 -  Școala de dramaturgie contemporană 2018 

1. Martie 2018, satul Gura Galbenei - Atelier de scriere și gândire critică, facilitat de 

Nicoleta Esinencu 

2. Iunie 2018, satul Dimitrovca - Atelier de teatru umbre pentru copii, facilitat de 

regizoarea Lena Shtyk-Bojko, Belarus 

3. Iulie 2018, Chișinău - Atelier de teatru politic, facilitat de David Schwartz, România 

4. August 2018, Tiraspol - Producerea spectacolului -lectură Entuziaștii (RU) de Inna 

Cebotari, regizor Sava Cebotari 

5. Septembrie 2018, Chișinău - Writing workshop and school of viewing, facilitat de 

Aljoscha Begrich ( Germania) și Axel Toepfer ( Elveția) 

6. Octombrie 2018, Chișinău - Atelier de noua dramă, facilitat de Maxim Kurochkin, 

Ucraina 



O serie de evenimente co-organizate în raionul Cimișlia: 

Aprilie 2017 – Jazz in Chisinau International Festival 

Aprilie 2017 – Vizitarea a două spectacole ale Teatrului Spălătorie de către 40 de adolescenți 
din satul Gura Galbenii 

Mai 2017 – Festivalul Internațional de Film Documentar Cronograf, secțiunile Un Like pentru 

documentar și  Cronograf junior . 
Noiembrie 2017 –  Zilele Filmului German 

  

Parteneri:  OWH Studio, AO Muzart, Asociația Oberliht, Teatru Spalatorie, Asociația 

Reciproca (Romania), Centrul de educație prin artă (CNEA), Casa de cultură Cimișlia, Liceul 

Teoretic Hyperion Gura Galbenei, Centrul Comunitar Dimitrovca. 

Donors:  Centrul Cultural German Akzente, Goethe Institute din Romania, 

Institutul Cultural Român “Mihai Eminescu” din Chisinau, Adam Miczkeivicz Institute din 

Poland, Departamentul Cultură al Primăriei municipiului Chișinău, Primăria Cimislia, 

Platforma est europeană pentru arte performative (EEPAP), Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării al Republicii Moldova, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. 

 

 

+37376032494 

cpcazart@gmail.com 

cpcazart.wordpress.com  

fb.com/cpcazart  

 

mailto:cpcazart@gmail.com
https://cpcazart.wordpress.com/
https://www.facebook.com/cpcazart/


 

 

ART	PLATFORMA	is	an	NGO	promoting	and	strengthening	cultural	resources	in	Moldova	through	

lounching	and	developing	a	unique	cultural	space	that	would	cover	different	aspects	of	art	and	

culture,	such	as	literature,	photography,	visual	arts,	cinema,	music.	Our	aim	is	to	support	and	

promote	cultural	diversity,	especially	bringing	social	aspect	into	artistic	life	of	Moldova.	

The	main	activities	of	the	organization	:	promotion	and	support	of	Moldovan	contemporary	

photography,		art	,	design	,	exhibition	and,	educational	activities	-	seminars,	conferences	,	

workshops	,	lectures	,	archiving	and	documentation	of	art	projects	.		

NGO ART PATFORMA is created in 2013.	

implemented projects:	

2017 Moscow- Presentation of Moldovan Photography at the Moscow Festival “YOUNG 
PHOTOGRAPHERS OF RUSSIA-2017”	

2016		Odessa		//	Batumi	PhotoDays:		Presentation	of	Moldavian	photography.	The	

«Gender	equality	with	eyes	of	men	and	women»	(Chisinau,	Moldova)	

August	–	September		2015	Street	Photography	Workshop	with	Tomasz	Kulbowski	and	

exhibition	,	Chisinau,	supported	by		Polish	Institute	in	Bucharest	and	Workshops	of	Culture	

in	Lublin,	Poland.	
	

February- July  2015 exhibition  about Moldavian art “Waiting for better times” curated by 
Fiodorova Tatiana and Magda Kardasz, in Chisinau and  Zacheta Project Room,Warsaw, Poland, 
meeting and screenings, theatrical performance, supported by  Zacheta Museum	

April	2013-June	2014	partner	of	the	international	project	“Speaking	in	a	loud	voice”:	

Documentary	Photography	Workshops	with	polish	Sputnic	association	of	photographers	in	

Chisnau,	Creative	travel	with	Moldavian	photographers	to	Prague,	Exhibition	"Careful	

attitude	to	small	things"	in	Chisinau	(Moldova),	Minsk	(Belorusia),	Tiraspol	(Transnistria),	

supported	by	the	Visegrad	FundProject	

June	2013-	December	2013	partner	of	the	international	project	‘Now	Wakes	The	Sea’	

organized	by	Satellietgroep	(NL):		art	recidency,	screening,	producing	film,	supported	by	

ECF	fondation	
	

Independent curator’s project by Fiodorova Tatiana and collaboration with other NGO and 
institution:	

October- December 2015  Project “Gender equality through the eyes of men and women " 
supported by Media Art Dialog and UNESCO	

December 2014 photo exhibition ” Man goes to the sun”, Zpatiu, Chisinau, supported by 
Oberliht, Goethe-Institut Bucuresti	
February- May 2012  international project” Space as a tool for shaping social attitudes”: 
workshop with children from art school A. Sciusev with polish artists, exhibition , partner of the 
Academy of Fine Arts in Katowice, Oberliht	



 

 

December 2011 Collective performance “Moldavian Land” in the frame of EXCHANGE 
RADICAL MOMENTS! European Live Art Festival , Chisinau Moldova(,a Europe-wide one-
day-festival, took place on 11/11/11 simultaneously in 11 European cities, mainly at public sites 
with many one-on-one encounters.)	

In 2009 Creation portal about art and culture in Moldova www.artploshadka.wordpress.com	

	

	

	

	

Участие в международных тренингах и семинарах.	

− Участие	в	трехгодичном	тренинге	_		Январь	2007-декабрь	2010,	“Consolidarea	
capacităţilor	de	deyvoltarea	a	Moldovei	prin	întărirea	sectorului	cultural”	Еlaborarea	şi	
presentarea	planilui	strategic	a	constituit	una	din	cerinţele	de	absolvire	a	programului.	
The	European	Cultural	Fondation(ECF,	Amsterdam),	Soros	Fondation-Moldova		

− Ноябрь	2012	Connected	by	the	border	–	network	building	(to	create	a	tool	for	building	
of	a	cultural	cooperation	network	in	Eastern	Europe.),	Lvov,	Ukraine	

− Февраль-май	2012	Участие	в	проекте	Tandem	Program	Cultural	Managers	Exchange	
Ukraine-European	Union-Moldova	(конференции,	круглые	столы	и	реализация	
международного	проекта	проекта	”Space	as	a	Tool	for	Shaping	Social	Attitudes”.)	

− Март	2013	International	Seminar	Culture	for	the	Eastern	Partnership	,	Люблин	
Польша	

− 	2013-	воркшопы	в	Апрель(Кишинев),	ноябрь(Алушта)		Cultural	Policy	Exchange	
Workshop	(Eastern	Partnership	Culture	Program)	

− июль	2014	Берлин,	Германия		Tandem	Network	тренинг	”art	with	children,	youth	
and	communities”.	

− 2015	MOOC Managing the Arts	Goethe-Institute 	3	month	online	courses	



 

 

Asociație obștească 

 

Centrul de Urbanism 
str. 31 august 1989, nr. 98, of. 402 
MD-2004 Chisinau, Moldova 
 

centruldeurbanismblog.wordpress.com 
centruldeurbanism@gmail.com 

ㅡ 

Viziune 

 

Calitate sporită a vieții pentru oameni și comunitățile din care fac parte 

ㅡ 

Proiecte 

 

Actors of Urban Change - #MiclePietonală 
Robert Bosch Stiftung, MitOst e.V. 

2017 noiembrie - prezent  

Coordonator - Alexandru Munteanu 

Parteneri 
Miez - Laborator de Arhitectură  

Primăria Mun. Chișinău, Direcția de Transport 

 

Evenimente 
8-10 iunie 2018 - “Atenție Pavilion” Workshop  

10 iunie 2018 - Tur “Micle povestește” 

30 iulie - 7 august 2018 - Odiseea Spațiului Public 

2 august 2018 - “Gamicipation” Lectură Publică 

15 septembre 2018 - Dansăm pe Micle 

13 octombrie 2018 - Cina cu Vecina 

 

ViabilityNet 3.0 - #MiclePietonală  
Via Nadace 

2018 august - prezent 

Coordinator - Constanța Dohotaru 

 

Evenimente 

13 octombrie 2018 - Cina cu Vecina 

23 decembrie 2018 - Crăciun pe Micle 

Tururi “Chisinau prin monoclu” 

 

Tururi “Chisinau prin monoclu”  
2017 iunie - prezent 

Coordinator - Maria Axenti 

 

Dialoguri Urbane PARK(ing) Day 
2018 ianuarie - prezent 

Coordinator - Maria Axenti 

 

PARK(ing) Day 
21 septembrie 2018 

Coordinator - Maria Ivanov 
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ㅡ 

Colaborări 

 

Forumul de Urbanism, edițiile II & III  
2017 / 2018, Chișinău 

Parteneri 
Ambasada Franței în R. Moldova 

Primăria mun. Chișinău 

Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor 

Grupul Civic pentru Protecția Patrimoniului 

Institutul de Dezvoltare Urbană 

 

ActivEco Urban and Community Development  
1-3 iunie 2018, Chișinău 

Parteneri 
EcoVisio 

 

Zilele Spațiului Public 

22-27 mai 2018, Chișinău 

Parteneri 
Oberliht 

 

Chișinăul Accesibil pentru Toți 
2018 - prezent 

Parteneri 
Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi 

 

ㅡ 

Premii 

 

Concurs - Scuarul Liviu Damian 
2018 - locul I 

Coordinator - Andrei Vatamaniuc 

Concurs - Iluminarea străzii Veronica Micle 
2018 - mențiune 

Coordinator - Maria Ivanov 

 

ㅡ 

Membri 

 

Alexandru Munteanu 

Maria Axenti 

Andrei Vatamaniuc 

Ion Ungureanu 

Maria Ivanov 

Mihai Stamati 

Constanța Dohotaru 

Ilona Spesivțev 

Octavian Fedco 
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Despre organizaţia «Art-Labyrinth» 

 
Organizaţia socială, non-guvernamentală “ART-LABYRINTH” 

există oficial din data de 1 iulie 2008.  
 
Scopuri şi sarcini: 
• Studiul, dezvoltarea şi promovarea culturii şi artei naţionale, precum şi a 
tezaurului artistic şi tradiţiilor altor popoare şi ţări, din cele mai vechi timpuri până 
în prezent, în scopul unei analize comparative, identificării şi formării metodelor şi 
tradiţiilor în artă, specifice ţării noastre, creând un colorit unic pentru cultura 
acestei regiuni. 
• Sporirea gradului de cultură şi etică a populaţiei RM, educarea toleranţei şi 
înţelegerii reciproce. 
• Reconstituirea elementelor culturii şi muncii popoarelor lumii în cadrul studierii 
Istoriei Artelor. 
• Studierea istoriei, limbii, caligrafiei, mentalităţii, percepţiei lumii la diferite 
popoare şi culturi. 
• Studierea tradiţiilor istorice a diferitor ţări din Est şi Vest, analiza comparativă a 
culturii şi artei în scopul identificării legăturilor reciproce, influenţei reciproce a 
culturilor. 
• Integrarea elementelor culturilor şi tradiţiilor istorice antice în arta contemporană. 
La fel putem numi scop făurirea şi educarea prin creaţie a personalităţii puternice, 
libere şi conştiente.  
- Altă sarcină, ecologia – o atitudine delicată faţă de natura si lumea 
inconjurătoare. 
 
ART-LABYRINTH – uniunea artistică a tinerilor pictori, muzicieni, oamenilor 
atraşi de noi curente în arta şi cultura contemporană. Sarcina de bază a activităţii 
acestei organizaţii este dezvoltarea culturii şi a artei pe baza tradiţiilor etnice 
locale, dar şi a culturii etnice a altor ţări. ART-LABYRINTH are o experienţă 
bogată în ceea ce ţine de organizarea diferitor acţiuni legate de cultura de carnaval 
şi muzica etnică (festivaluri, procesiuni de carnaval, concerte de muzică etnică 
(world music). ART-LABYRINTH au organizat teatrul focului care este 
singurul în Chişinău. Organizaţia are în momentul de faţă un auditoriu destul de 
mare, alcătuit în general din tineretul preocupat de diferite posibilităţi artistice 



oferite de ART-LABYRINTH. Scopul nostru principal este să-l facem pe om nu 
doar spectator dar şi participant al procesului de creaţie. Activitatea organizaţiei are 
caracter non-comercial şi toate fondurile adunate sunt folosite la dezvoltarea 
creaţiei si culturii, pe lângă asta noi excludem orice reclamă agresivă, mai ales 
dacă ea ţine de aspectele negative a societăţii tehnocratice (alcoolul, ţigările). 
ART-LABYRINTH-ului îi sunt străine orice curente sau idei politice. Creaţia şi 
participarea în Art-Labyrinth sunt determinate de calităţile personale a fiecărui 
participant şi nici într-un caz de statutul său social sau de poziţia sa în 
societate.Una din trăsăturile importante a organizaţiei este “neoficialitatea” sa. 
Ideea şi concepţia organizaţiei a apărut în cercul tinerilor pictori şi muzicieni care 
fără vreun ajutor suficient din exterior au atins mari rezultate datorită propriilor 
eforturi şi au atras în acest proces oameni la fel de tineri şi talentaţi, pasionaţi de 
aceste idei şi concepţii. 
 
 
Două proiecte principale a NGO Art-Labyrinth sînt: 
- Festivalul de artă, cultură alternativă și eco-mind Art-Labyrinth este un 
eveniment anual din 2008, care are loc în aer liber, în cele mai pitorești locuri din 
Moldova. Festivalul durează șase zile și adună circa 2000 de vizitatori. 
- Centrul cultural ”Art-Labyrinth” - există din 2009, din 2012 se bazează în 
clădirea ”Muzeului Zemstvei” -  aici anul întreg se petrec diferite acţiuni culturale 
(work-shopuri, concerte, discuții, spectacole de teatru, lecţii de dans, yoga, teatru si 
multe altele). Pe lângă program acest loc este deschis tuturor participanţilor 
Art-Labyrinth unde ei se întâlnesc şi petrec timpul liber. Acest lucru creează un 
anumit spaţiu cultural, care este unic pentru Chişinău. 
 

 
Anul 2018 a fost fructuos la evenimente pentru Art-Labyrinth, am realizat un 
proiect mare - invitația colectivului ”TAMALA” din Mali, care au petrecut în 
Moldova 2 luni, au dat peste 10 concerte, o serie de workshopuri la dans și tobe 
africane, și au colaborat cu artiști locali. Proiect a fost realizat cu susținerea 
Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare SDC 

 
 
Lista evenimentelor ”Art-Labyrinth” în anul 2018: 
 
 
IANUARIE 
20/01 - concertul Ritual Downtempo Techno, protagonistul Bliz Nochi, 40 spectatori 
 
FEBRUARIE 
01/02 – concertul formaţiei Spiritual Seasons (UA) - Irish folk, 120 spectatori 
03/02 - Танцы-Вегетарианцы Vol.I - dansuri sub tamburine cu Misha Nazar , sunete 
ritmice africane cu BolambaLokole - african orchestra, colectivul muzical 2D и Ребята, 
25 vizitatori 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006376891322
https://www.facebook.com/bolambalokole/


08/02 - Jam Session Vol.II improvizație generală la instrumente muzicale, 21 vizitatori 
09/02 -  Танцы - Вегетарианцы Vol.II - petrecere în stil retro, dansuri sub tamburine 
cu Misha Nazar, sunete ritmice africane cu BolambaLokole - african orchestra, 25 
vizitatori 
10/02 - Techno Meditation (Andrey Ranogajec, Salearis) - muzică electronică live, 28 
vizitatori 
16/02 - Танцы-вегетарианцы Vol.III - dansuri sub tamburine cu Misha Nazar , sunete 
ritmice africane cu  BolambaLokole - african orchestra, 42 vizitatori 
18/02 - Poeme.Muzicale.Mixate – o seară de poezie cu Botnari Madalina, 12 vizitatori 
23/02 - Танцы - Вегетарианцы Vol.IV - petrecere în stil retro, dansuri sub tamburine 
cu Misha Nazar, sunete ritmice africane cu BolambaLokole - african orchestra, 9 
vizitatori 
24/02 - Meditația Techno - Salearis [ Moondalism ] Botnari Mădălina, 33 vizitatori 
 
MARTIE 
02/03 – O seara de cultura indiană – o seară de muzică cu Sarod-Srghei Parfenov (o. 
Permi), Sitar- Andrei Ivasiuc, Bansuri - Sergey Barancean, Flaut – Marta Gîncu (Марта 
Гынку), 30 vizitatori 
03/03 - Kwathula - Meditative Music Concert - concertul solo și prezentarea noului 
album - ”Feel Breath”, 65 spectatori 
10/03 - Танцы - Вегетарианцы Vol.V - dansuri la tamburine cu Misha Nazar, şi DJ 
Cross (o.Tiraspol), 34 vizitatori 
17/03 - Танцы - Вегетарианцы Vol.VI 23 vizitatori 
18/03 – Concert cu Nadejda Ulitramarin, 24 spectatori 
23/03 - Drum Session – improvizări la tamburine 30 spectatori 
31/03 PARTY 2 good 2 handle – o seară cu rapper-ul Traian, 45 vizitatori 
 

APRILIE 
01/04 - "2 good 2 handle" - expoziție de artă protagonisti – Elena, Anastasia și 
Veaceslav Celpan, fotografii, "Portrete Oameni Stari", concertul formaţiei HeyaHowa 45 
vizitatori 
21/04 - SMJMJ band - concertul formaţiei SWEET MAMA JAMMA`S MOJO JUICE, 
52 vizitatori 
27/04 - Танцы-Шаманцы dansuri muzica didgeridoo, tamburine, tobe, 34  vizitatori 
28/04 – Ceremonia nocturnă c u formaţia LCD, 42 participanţi 
29/04 - Acţiunea “Чистая Молдова” – curaţarea şi scoaterea gunoiului lîngă s. 
Rîşcovo, 30 participanţi 
30/04 – Concertul formaţiei din Ekaterinburg "Fjordwalker" -35 spectatori 
 

MAI 
7/05 -18/ 05 - Master-class de Tobe Africane de la formaţia Tamala, (Mali), 45 
participanţi 
11/05 - Afro Dance from Mali cu Tamala, (Mali), 30 participanţi 
19/05 - Lecţia de pictură „Întîlnirea cu pictorul din tine”, 15 participanţi 
20/05 - Serata Culturii Africane, 43 participanţi 
24/05 Concertul “Spiritul Africii” cu formaţia Tamala, (Mali) teatrul Iogen Ionesco, 
426 spectatori 
24/05 - African Trance Meditation Therapy cu  formaţia Tamala, (Mali), 18 
participanţi  
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IUNIE 
1/06 - Master-class de Tobe Africane pentru copii de la formaţia Tamala 19 
participanti 
11/06 - Afro Dance from Mali, 34 participanţi 
16/ 06 - Lecții de Tobe Africane de la Tamala,  45 participanţi 
23/ 06 - 1/07 Festivalul Art Labyrinth - 1500 participanți 
 
IULIE 
9/ 07 - Kichua – concert, 30 spectatori 
 
AUGUST 
6/ 08 - Capoeira antrenament la artă marţială, lecţie deschisă, 49 participanţi 
9/ 08 - O seară de Vegan, 50 participanţi 
12/ 08 - Lecţie introductivă despre joaca Go, 28 participanţi 
25/ 08 - Vegan Party, sub etno multicultural music, 29 participanţi 
 
 
SEPTEMBRIE 
1/ 09 - Kirtan, cîntarea colectivă a mantrelor, 26 participanţi 
9/ 09 - Concertul formaţiei Bliz Nochi (Germania), 44 spectatori 
14/ 09 - Drum Circle - всеобщий барабанный сейшн, 34 participanţi 
15/ 09 - Acţiunea “Чистая Молдова” – curaţarea şi scoaterea gunoiului lîngă s. 
Rîşcovo, 28 participanţi 
15/ 09 - Întîlnirea cu masterul yoga Svami Vişnudevananda, 45 participanţi 
22/ 09 - Ethno Jam Session at Art-Labyrinth, 22 participanţi 
23/ 09 - Film screening „Manifesto”, 46 spectatori 
28/ 09 - Drum Circle #2 - всеобщий барабанный сейшн, 39 participanţi 
30/ 09 -  Lecţii de tobe mentori african orchestra BolambaLokole - 19 participanţi 
 
OCTOMBRIE 
1/ 10 - Lecţii de tobe, mentori BolambaLokole - african orchestra, 18 participanţi 
6/ 10 - Dance Vegan Party, 30 participanţi 
7/ 10 - Film screening „Detachment”, 18 spectatori 
 7/ 10 - Lecții de drîmbă, cu Umut Deniz Topçuoğlu (Turcia), 16 participanţi 
11/ 10 - Lecţia „Универсальная Информация” - lector Барда (Izmail), 16 
participanţi 
13/ 10 - Concertul cu Барда (Izmail) – „Песни Менестрелей и авторский гранж”, 59 
spectatori 
13/ 10 - EcoVisio FreeShop, 26 participanţi 
14/ 10 - Film screening „Macbeth”, 11 spectatori 
14/ 10 - Workshop “Вокал для немузыкантов”, master Барда (Izmail), 38 
participanţi 
17/ 10 – Expozitie Re:art, 48 vizitatori 
 
19/ 10 - Acoustic Trance Dance-with live drums, didjeridoo, hang music, 35 
participanţi 
20/ 10 - Hang Music concert cu Carlos Daniel, 19 spectatori  
21/ 10 - Film screening „Captain Fantastic”, 15 spectatori 
21/ 10 - Didjeridoo Workshop cu Ras Pacino,18 participanţi  
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25/ 10 - Performance de dans participativ ”RITUALIA” din București, având ca 
tema principală ritualurile magice, 56 participanţi 
27/ 10 - Concert de folk music cu Alina Shevchenko Indie, 45 spectatori 
 
 
NOIEMBRIE 
02/ 11 - Drum Circle #4, Seishin de tobe, 19 participanţi 
04/ 11 - Film screening „Café de Flore”, 15 spectatori 
3/ 11 - Concertul cu SMJMJ inda Art-Labyrinth, 32 spectatori 
23/ 11 - Drum Circle #4, Seishin de tobe, 10 participanţi 
10/ 11 - Acoustic concert cu Salva Soto (Espagna), 40 spectatori 
16/ 11 - Concertul Foxy Band - Hippie Music Concert, 35 spectatori 
17/ 11 - Film screening „О теле и душе”, 25 spectatori 
21/ 11 - Lecţie despre Sahalin “Сахалин или Серый Кит”, lector Tatiana 
Pridorojnaia,  34 spectatori 
22/ 11 - Concertul World Peace Musik #2- travelling people concert (MD/ES), 44 
spectatori 
22/ 11 - Film screening „Паприка”, 7 spectatori 
24/11 - Танцы-Вегетарианцы “Колодец Саама”- dansuri sub tamburine,  20 
vizitatori 
 
 
DECEMBRIE 
2/ 12 - Hello December! Sunday music evening, 98 spectatori 
8/ 12 - Concertul Nadejdei Ultramarin, 25 spectatori 
9/ 12 - Film screening „Meet the ultimate dysfunctional family”, 5 spectatori 
15/ 12  - Concertul în Laboratorul de sunete Art Labirintului cu Eugeniu Keterenciuc, 
54 participanţi  
16/ 12 - Concertul Sunday session: Bliz Nochi / Marisa Lia (Hamburg / Germany), 
109 spectatori 
20/ 12 - MUSIC&IT_meeting with Marek Piasecki [PL], 23 participanţi  
23/ 12 - Film screening „Новейший завет”, 13 spectatori 
23/ 12 - Kirtan, cîntarea colectivă a mantrelor, 19 participanţi 
26/ 12 - Lecţia „Концепция Объективного Восприятия Действительности” 
mentor Ilia Romanenco, 7 participanţi  
26/ 12 -  First Chisinau AI/ML Meetup, 57 participanţi 
29/ 12 - O seara de cultura spaniolă – cu interpreţii Álvaro PM и Salva Soto, 49 
vizitatori 
 
 
 
Preşedinte                     ________________                     Voroniuc Alexandr 
 
 
 
 
Data  ___  _____________      _______ 
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