
CHIOȘC (kiosk) – interdisciplinary public platform
autonomous space for dissemination of cultural information
http://www.oberliht.org.md/chiosc.html

The Oberliht Association will install in the public space of Chișinău in 2009 an unusulal 
kiosk. This project is possible due to the support offered by the European Cultural Founda-
tion (http://www.eurocult.org). Below follows a short presentation of it.

The project CHIOȘC aims to establish the premises for collaboration in 
Europe and worldwide, taking the social, cultural and historical but also 
political and economic character of Republic of Moldova as a starting point.
Conceptually, the project CHIOȘC represents a place free of institutional 
control aiming to provide a platform to a wide range of renown but also 
marginalized initiatives from the local level and from the region, searching 
to interact with different publics and to offer visibility to artists, curators 
and cultural workers operating within the public domain.
CHIOȘC intends to present the diversity and richness of different art prac-
tices carried out in most parts of European continent by:
+ Inviting art professionals participate in CHIOȘC’s activities (exhibi  
 tions, workshops, screenings, talks etc.)
+ Distributing cultural and artistic products
+ Collecting information and letting it circulate through local and   
 international networks (cultural portals, mailing lists etc.)
+ Documenting changes taking place in city’s social and cultural tissue
By establishing an “art bureau” (interdisciplinary public platform for mani-
festation, meeting, sharing, exchange) we wish to promote contemporary 
art and youth culture in public space, to state its importance in the process 
of transition by strengthening the local and developing the regional and 
international network of cultural operators and professionals.

Vladimir US - project director, curator
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CHIOȘC
CHIOȘC – platformă publică interdisciplinară
spațiu autonom de diseminarea a informației cu caracter cultural
http://www.oberliht.org.md/chiosc.html

În 2009 Asociația Oberliht va instala în spațiul public al orașului Chișinău un chioșc 
neobișnuit. Acest proiect este posibil datorită suportului oferit de  Fundația Culturală 
Europeană (http://www.eurocult.org). Mai jos urmează o succintă prezentare a lui.

Proiectul CHIOȘC vine drept o premisă pentru colaborare la nivel european, 
preluînd drept punct de plecare caracterul social, cultural, istoric dar și 
cel politic și economic al Republicii Moldova. Din punct de vedere concep-
tual CHIOȘC-ul ocupă o nișă liberă de orice control instituțional, oferind o 
platformă unui număr divers de inițiative atît cunoscute cît și marginalizate 
de pe loc și din regiune, care caută să interacționeze cu un public divers și 
să ofere vizibilitate unor artiști, curatori, lucrători din domeniul culturii care 
operează în domeniul public.
Proiectul CHIOȘC intenționează să prezinte diversitatea unor practici artis-
tice din majoritatea țărilor care formează continentul european prin a:
+ invita profesioniști din domeniul artistic să participe în activitățile   
 CHIOȘC-ului cu expoziții, ateliere, proiecții, prezentări ș. a.
+ distribui produse culturale și artistice
+ colecta informații și a le face să circule în rețele locale și    
 internaționale (portale pentru cultură, liste de discuții ș. a.)
+ documenta schimbările care au loc în structura socială și culturală a  
 orașului
Stabilind un “birou pentru artă” (platformă publică interdisciplinară pentru 
manifestare, întîlnire, comunicare, schimb) noi dorim să promovăm arta 
contemporană și cultura tinerilor în spațiul public, să atragem atenția 
asupra importanței acesteia în procesul de tranziție, prin a întări rețeaua 
locală și a dezvolta rețeaua internațională de operatori și profesioniști din 
domeniul culturii.

Vladimir US - director de proiect, curator

Chioșc pentru vînzarea abonamentelor, sectorul Buiucani, Chișinău
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FLAT SPACE / SPAȚIU DESCHIS

Titlul proiectului: SPAȚIU DESCHIS pentru galeria mObilă / 2008-09
Proiect pentru spațiul public al oraşului Chişinău realizat de Ştefan RUSU

Scurtă descriere:
Punctul de pornire pentru spațiul FLAT SPACE / SPAȚIU DESCHIS, un spațiu destinat galeriei 
mObile (din cadrul proiectului CHIOȘC), a fost interesul pentru spațiul privat delimitat de 
standartele societății socialiste, care încă reprezintă un element vizual puternic în peisajul 
social şi urban al oraşului Chişinău.

FLAT SPACE / SPAȚIU DESCHIS este o replică funcțională a unui apartament, care cuprinde 
elementele de bază a unui habitat de tip socialist: bucătăria, baia, camera de zi și un balcon. 
Transparența este un principiu important al proiectului, deoarece acesta este lipsit de pereții 
exteriori (singurii pereți existenți vor fi cel de pe fațadă și peretele interior), şi va funcționa 
ca un spațiu deschis pentru prezentări publice şi evenimente culturale. Elementele aparta-
mentului urmînd stilistica unei schițe tehnice sînt sugerate (prin incizie) direct pe suprafața 
podelei (vezi imaginea nr. 3).

FLAT SPACE / SPAȚIU DESCHIS va fi separat de un perete interior creînd astfel două încăperi 
pentru prezentări publice. Ambele camere vor găzdui proiecte realizate în Chişinău de artiştii 
selectați pentru programul de rezidență al galeriei mObile. Pereții interiori ai apartamentului 
vor funcționa ca și ecrane pentru proiecții și prezentări.

FLAT SPACE / SPAȚIU DESCHIS are două funcţii principale:
1. Interiorul FLAT SPACE / SPAȚIU DESCHIS va funcționa în calitatea unui spațiu deschis şi 
unei platforme interdisciplinare (vezi imaginea nr. 1) unde Asociația Oberliht va dezvolta un 
program cu publicul şi evenimente de artă vizuală, inclusiv lecturi în public, performance, 
discuții publice, lansări de carte şi proiecții de film printre altele.

2. Fațada principală aparținînd OPEN FLAT / SPAȚIU DESCHIS va reprezenta un fragment al 
blocului socialist de apartamente cu balcon care va găzdui un punct de informare (vezi imag-
inea nr. 2) conceput pentru diseminarea informației – a publicațiilor de artă contemporană 
şi altor evenimente culturale.

Stefan RUSU - artist vizual, curator

Ştefan RUSU, FLAT SPACE / SPAȚIU DESCHIS, plan
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Ştefan RUSU, FLAT SPACE / SPAȚIU DESCHIS, macheta

FLAT SPACE / SPAȚIU DESCHIS

Project title: FLAT SPACE for mObile gallery / 2008-09
A project for public space for the city of Chișinău designed by Ştefan RUSU

Short description:
The point of departure for the FLAT SPACE conceived for the mObile gallery (in the frame 
of CHIOȘC project) was the interest for private space limited by socialist society standards, 
which still represents a strong visual element of contemporary urban and social landscape 
of the city of Chisinau.

The FLAT SPACE is a functional replica of an apartment that comprises the basic components 
of a typical socialist habitat: the kitchen, the bathroom, the living room and the balcony. 
The transparency is an important feature of the project since the apartment has no external 
walls (with the exception of the façade) and it will function as an open space for public pre-
sentations and cultural activities. The elements of the apartment are suggested and marked 
as a technical sketch depicted directly on its floor (see the plan-image 3).

The wall creating two rooms designated for public presentations separates the FLAT SPACE. 
The rooms will host the projects realized in Chisinau by the artists selected for the mObile 
gallery artist in residence program. The wall will function as a screen during the presenta-
tions.

The FLAT SPACE has 2 main functions:
1.The interior of the FLAT SPACE will function as an open space and interdisciplinary plat-
form (see the side façade-image 1), where Oberliht Young Artist Association will organize 
public programs and visual art events including public readings, performances, public talks, 
book launches, film projections among others.

2. The main façade of the FLAT SPACE features a piece of a socialist flat building with a bal-
cony that will host a info-point (see the main façade-image 2) in charge of dissemination of 
information/publications related to contemporary art practices and other cultural events.

Ștefan RUSU - visual artist, curator
Gheorghe ZUGRAVU - traducere

Economie de CHIOȘC

Orașul Chișinău are de toate – parcuri verzi și arbori care cresc 
dealungul străzilor, are blocuri cu multe etaje în care locuiesc mii 
și mii de locatari, are transport public variat (îi lipsește, poate, doar 
metroul), are multe monumente marea parte din care au fost înălțate 
încă în perioada sovietică, are hoteluri noi și scumpe, noi biserici 
și MALL-uri.. în fond totul ce îi trebuie unui oraș ca să-și mențină 
statutul de capitală. Și totuși, în Chișinău mai întîlnim ceva ce nu este 
caracteristic unei localități din vest, și anume o rețea de chioșcuri 
pusă bine la punct.

În acest moment, în chioșcuri, se poate cumpăra orice, aproape orice, 
de la bunuri de primă necesitate la detergenți, alcool și țigări sau 
cărți în limba chineză, poate doar arme de foc și mașini de spălat nu 
se găsesc încă în distribuție.

Aceste chioșcuri, de altfel, ca și balcoanele cu termopan pînă la un 
moment dat neacoperite, au început să apară după ce a fost dat 
peste cap vechiul regulament, marcînd astfel intrarea acestei țări, 
odată cu RECONSTRUCȚIA (ПЕРЕСТРОЙКА) într-un proces intermina-
bil al tranziției.

Primele au fost chioșcurile comercianților care propuneau produse 
din orientul mijlociu sau din alte regiuni încă necunoscute pînă 
atunci populației locale. Au urmat chioscurile pentru tigări, apă 
dulce, pîine, mărfuri de uz casnic, îmbrăcăminte și încălțăminte, 
medicamente, cărți, alcool, xerox, lumînări și alte bunuri și servicii 
– toată economia autohtonă se regăsește în aceste chioșcuri, ele la 
rîndul lor fiind în stare să asigure în totalitate necesitățile primare ale 
populației.

Acestora le vor urma și chioșcurile pentru cultură, învățămînt, 
medicină, tehnologii inovaționale și cele destinate cercetărilor 
din domeniul astro-fizicii, iar biblioteca cu publicații despre primii 
anarhiști din Moldova va fi și ea amplasată într-un chioșc similar celui 
pentru țigări. Din acel moment vom considera obiectivele naționale 
pentru anul 2020 împlinite, iar necesitatea fondării unei galerii 
pentru tineri artiști, unui institut de cercetare sau unor facultăți 
care lipsesc cu desăvîrșire din curriculumul universitar autohton va 
dispărea automat.

Vladimir US

- - - - -

KIOSK economy

There are many different things in Chișinău – there are green parks 
and trees growing on the streets’ sides, there are blocks of flats with 
many floors where thousands of people are living, there are various 
public transportation means (although the subway is missing), there 
are many monuments most of which were erected during soviet 
times, there are new and expensive hotels, new churches and malls, 
in fact there is everything what a city might need in order to main-
tain its status of a capital city. In Chișinău it is also possible to meet 
something that doesn’t exist in any other west European city – a 
large well-developed network of kiosks of all kinds.

In this moment one can buy everything in kiosks, almost everything, 
starting with the basic products, detergents, alcohol and cigarettes, 
even Chinese books one can find there, may be just the fire arms and 
washing machines are still not available.

These kiosks along with the balconies with plastic windows that 
used to stay uncovered till a certain moment, began to appear as 
soon as the old system of regulations was turned down and this 
country, following the wave of RECONSTRUCTION (ПЕРЕСТРОЙКА) 
has entered an endless process of transition.

First kiosks were those of traders who were selling products from 
Middle East or other unknown at that time to local population 
regions. New kiosks for cigarettes, refreshment drinks, bread and 
products needed for the house, clothes and shoes, pills, books, alco-
hol, Xerox, candles and other products and services have appeared 
after that – the whole local economy is hosted by these kiosks, which 
try to respond to the majority of needs of the local population.

The new kiosks for culture, education, medicine, innovative tech-
nologies and astrophysical research will follow soon, and the library 
with publications about the first anarchists from Moldova will 
be established in a place similar to tobacco kiosk. From that very 
moment the national objectives for the year 2020 will be consid-
ered as accomplished and the necessity to establish a gallery for 
young artists, a research institution or to open new faculties that are 
missing integrally from the national university curricula will not be 
needed anymore.

Vladimir USChioșcuri, Chișinău
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Poate fi oare orașul Lvov considerat capitala culturală a Ucrainei?
Cum stau lucrurile în Harkov după plecarea lui Serghei BRATCOV și Boris 
MIHAILOV?
Este oare orașul Kiev un ‘spațiu experimental revoluționar’?

După prezentările din Chișinău, București, Timișoara și Chicago, Centrul de Artă 
Contemporană din Kiev a găzduit prezentarea proiectului INTERVENȚII3 unde s-a proiectat 
și filmul cu aceeași denumire. Cu această ocazie a fost lansat proiectul CHIOȘC și un apel de 
participare pentru artiștii ucraineni. Prezentarea a avut loc în data de 10 februarie 2009 și 
concluziona vizita întreprinsă cu scopul cunoașterii scenei de artă contemporană din Ucraina, 
urmînd a fi stabilite relații de colaborare și organizate schimburi de artiști în cadrul proi-
ectului CHIOȘC. Astfel, curatorii Vladimir US și Nataša BODROŽIĆ au vizitat trei orașe diferite: 
Lvov, Kiev și Harkov unde s-au întîlnit cu cîteva colective de artiști, curatori, teoreticieni și 
reprezentanți ai diferitor instituții de artă contemporană (fundații, muzee, galerii, centre de 
artă). Va urma …

Nataša BODROŽIĆ - co-curator

Chioșcuri, Chișinău

Can Lvov be considered the cultural capital of Ukraine?
What is going on in Kharkov after Serhiy BRATKOV and Boris MIKHAILOV left the 
city?
Is Kiev a ‘revolutionary experimental space’?

After Chisinau, Bucharest, Timisoara and Chicago public presentations, Center for Contempo-
rary Art Kiev hosted the INTERVENTIONS3 presentation and film screening, on which occasion 
was announced the CHIOȘC project, along with the open call for participation for Ukrainian 
artists. The presentation was held on February 10th, 2009, and represented the final phase of 
the study trip aimed to map the Ukrainian contemporary art scene in reference to further col-
laboration and art exchanges organized around CHIOȘC. On this occasion, curators Vladimir 
US and Nataša BODROŽIĆ visited three Ukrainian cities, Lvov, Kiev and Kharkov, and met with 
several artist collectives, curators, theoreticians and representatives of different institutions 
dealing with contemporary art (foundations, museums, galleries, art centers). To be contin-
ued …

Nataša BODROŽIĆ - co-curator

Harkov, 2009

Lvov, 2009


