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Periphery is a model which was invented in the center. 
Why are we comparing center and periphery? 
Are we forming a team by separating them?

Modelul de periferie a fost inventat în centru. 
De ce comparăm centrul și periferia? 
Formăm oare un grup, încercând să le separăm?





What is a periphery? What is my periphery, and 
how would I describe it? With this open question 
we invited people in an open call to explore it 
mostly with our minds and emotional apparatus. 
To intensify our working process, we adopted  
photography as our technique, to experiment or 
just to begin with. 

Ce este periferia? Ce înseamnă ea pentru mine 
și cum aș descrie-o? Am invitat oamenii să ni se 
alăture, răspunzând la această întrebare, și să 
exploreze tema dată cu ajutorul minții și emoțiilor. 
Pentru a intensifica procesul și pentru a experi-
menta, am utilizat tehnica fotografiei.
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Location: the ruins of Gaudeamus Cinema (center)

During two short weeks we immersed ourselves 
into the periphery vs center question, aiming to 
define a model of the relation between them.  
The more precise we asked, the more questions 
were produced and we lost concrete examples  
in this abstract model in the intersections of  
social, cultural, geographical and political sectors.  
In our artistic research about the topic of peri-
phery - applying a theoretic model or being 
confronted in daily life - we shared and swapped 
energy to discuss these topics in our works to 
finally be shown as a work-in-progress in a group 
exhibition.

Pe parcursul la doar două săptămâni, ne-am  
cufundat în întrebări ce țin de periferie și de 
centru, în încercarea de a le defini și identifica un 
model al acestei relații. Cu cât întrebările erau 
mai exacte, cu atât mai multe întrebări apăreau 
și pierdeam orice reper concret în acest context 
unde se întâlnesc domeniile social, cultural,  
geografic și politic. În cercetarea noastră artistică 
la tema periferiei – la nivel theoretic sau în viața  
de zi cu zi – am împărtășit și am făcut schimb  
de idei pentru a discuta despre acest subiect prin 
lucrările noastre, care să fie prezentare, într-un 
final, în cadrul unei expoziții de grup, ca lucrări  
în curs de dezvoltare.











Location: Viaduct (Botanica) 



Location: Volna (Ciocana)
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To extend our exchange we invited local photo- 
graphers and artists to take part in a roundtable, 
to present their works in public. We had a glimpse 
of the works by Ramin Mazur, Vera Belocrîs,  
Katerina Shosheva, and Anton and Max Polyakov 
in a cosy atmosphere. 

Pentru a extinde schimbul de idei, am invitat  
fotografi și artiști locali la o masă rotunda, unde 
să-și prezinte public lucrările. am apucat să  
vedem lucrările lui Ramin Mazur, ale Verei Belocrîs, 
Katerinei Șoșeva și ale lui Anton și Max Poleacov 
într-o atmosferă prietenoasă.

Location: Zpatiu / Zpace 



Location: Zpatiu-Atelier / Zpace-Studio

As we dedicated our workshop to experimental 
photography, we trained ourselves in basic studio- 
light- and camerahandling. A powerful instrument 
for documentation, photographic representation 
of objects, which was supposed to lead some  
of us to the creation of animations and digital 
stickersets.

Deoarece am dedicat atelierul fotografiei exper-
imentale, ne-am instruit în ce privește lucrul cu 
lumina de studiou și mânuitul camerei. Reprezen-
tarea fotografică a obiectelor e un instrument cu 
potențial și urma să fie folosit de unii dintre noi ca 
să creăm animații și seturi de stick-ere digitale.





Exposing ourselves to the challenging task  
to create a participative group exhibition under  
a common topic, in a very short time.

Am acceptat provocarea de a crea o expoziție 
participativă de grup cu un subiect comun,  
într-un timp foarte scurt.
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Location: 3rd Space Studio

We were lucky to have 3rd Space studio involved, 
showing their complete archive of works to public. 
In «Stalker Garden» Kolxoz collective offered warm 
sausage and hot coffee. Diet of Culture Workers 
Internationala.

Am fost norocoși că cei de la 3rd Space studio 
s-au alăturat, prezentând publicului întreaga  
lor arhivă. În „Grădina Spionului”, colectivul de artă 
Kolxoz a oferit crenvurști calde și cafea fierbinte. 
Dieta Internațională a Lucrătorilor din Domeniul 
Culturii.



Staying in the topic of gardening, Ruben Hollinger 
presented as well a picture of soil, dug out by  
search for water 30 meters in the ground - towards 
a periphery or a center?

Tot la subiectul grădinăritului, Ruben Hollinger 
a prezentat, de asemenea, o imagine a solului, 
săpat 30 de metri în pământ, în căutare de apă – 
spre periferie sau spre centru?



Alex Buretz’ Skyline presents a Skyline of Chisinau. 
His strict view allows formal comparisons  
in architectural and aesthetic aspects.

Lucrarea lui Alex Buretz prezintă orizontul 
Chișinăului. Vederile precise permit compararea 
formală a stilurilor de arhitectură și a aspectelor 
estetice.



Vladislav Nitreanu gives us a change in view as  
he presents his exact view downwards to our feet.

Vladislav Nitreanu ne arată o schimbare de  
perspectivă și ne prezintă priveliștea de sub  
picioarele noastre.



Ecaterina Salaru explores in photographs and 
sound the top and the beneath of the viaduct, 
connecting Botanica and the Center city sectors. 
She found the rhythm of the Viaduct Bridge,  
the sound of the passing cars as heard from  
below. She claims: ”Above the bridge there is light, 
cars driving fast and a wealthy life. The area  
under the bridge is home for parking, garage  
complex, stray dogs, homeless people,  
drug addicts and lots of garbage. It is a vertical 
periphery.”

Ecaterina Șalaru explorează prin fotografie și 
sunet spațiul de pe viaduct și sub viaduct, care 
unește sectoarele Centru și Botanica. Ea a sur-
prins un ritm al Podului Viaductului, înregistrând 
sub pod sunetul automobilelor care îl traversează. 
Ea declară că „Pe pod, este lumină, mașini ce se 
deplasează cu o viteză mare și o viață bogată. 
Zona de sub pod are o parcare, un complex de 
garaje, e populată de câini vagabonzi, oameni 
ai străzii, dependenți de droguri și e loc cu mult 
gunoi. Este o periferie verticală”.

Together with a sound recording it can 
be experienced on a website.
Alături de o înregistrare audio, lucrarea 
poate fi văzută pe acest website.

https://readymag.com/u606099750/2185757/



Ramin Mazur’s collage of the Chisinau relys on the view from Belve-

dere to the center, a spot in the fast process of gentrification. The play-

ful artistic technique reveals aesthetic and pointed details of urban 

life.

Ramin Mazur’s collage of Chișinău relies  
on the view from Belvedere to the Center, a spot 
in the fast process of gentrification. The playful 
artistic technique, realised together with Katerina 
Shosheva, reveals aesthetic and pointed details  
of urban life.

Colajul Chișinăului de Ramin Mazur reprezintă  
vederea dinspre Belvedere spre Centru,  
un loc aflat în proces de gentrificare rapidă.  
Tehnica artistică jucăușă dezvăluie detalii estetice 
și marcante din viața urbană.





In a playful way, Octavian Fedco vents his anger 
about the fences, which influence strongly  
the appearance of the city. Images in the shape  
of Tetris elements can be put together before  
being destroyed by the wrecking ball.

Într-un mod jucăuș, Octavian Fedco își exprimă 
furia provocată de gardurile ce ne influențează 
puternic percepția asupra orașului. Imagini s 
ub forma unor elemente de Tetris pot fi aranjate 
împreună până a fi distruse de mingea demola-
toare.



Anna Bantiuc was dealing with windows of blocks 
as an exterior surface – a border element  
to connect and give a glimpse at the inner space.

Anna Bantiuc a avut de a face cu ferestrele 
blocurilor care formează o suprafață exterioară, 
drept un element ce separă, dar care face  
legătura și ne lasă să tragem cu ochiul în spațiul 
din interior.



In her second work, Anna Bantiuc created 
a fantastic narrative of picture in picture 
in a book-format.

În a doua sa lucrare, Anna Bantiuc a creat 
o narațiune fantastică de imagini inserate în alte 
imagini sub forma unei cărți.



Short text observations of periphery by Ruben 
Hollinger connect artworks in the corridor.

Scurte comentarii sub formă de texte, de Ruben 
Hollinger, la tema periferiei, leagă lucrările de  
artă în coridor.



Dumitru Dubita, as a suprise guest, brought an 
oil-painting - colors still wet - ten minutes before 
the opening. We met him a week before during our 
explorations in a shiny night, where he presented 
us a small board he wanted to paint. We invited 
him therefore to our exhibition, very glad he joined.

Dumitru Dubita, în calitate de invitat surpriză, 
a adus o pictură în ulei – culorile încă umede 
– cu zece minute înainte de deschidere. L-am 
cunoscut cu o săptămână înainte în timpul unei 
cercetări de-ale noastre pe timp de noapte,  
când acesta ne-a prezentat o mică planșetă,  
pe care vroia să o picteze. Astfel, l-am invitat la 
expoziția noastră, iar el a participat cu plăcere.



Daria Colesnicova’s analog and digital stickerset 
is questioning the functionality of plastic flowers 
on graves to express one’s feeling toward the 
beloved ones. Cemeteries are often built at the 
border of the city, and as the city evolves they get 
included in the city landscape afterwards.

Setul de stickere analogic și digital al Dariei  
Colesnicova pune sub semnul întrebării funcțion-
alitatea florilor de plastic pe morminte în scopul 
exprimării sentimentelor față de cei dragi.  
Cimitirele sunt deobicei construite la periferia 
orașelor, iar apoi devin parte a acestora în proce-
sul extinderii urbane.

Get the digital stickerset here: 
Primește sticker-ele digitale aici:

https://t.me/addstickers/SadFlowers



Ruben Hollinger was working with cores 
of veggies and fruits. As we were thinking 
a lot about the concept of periphery,  
the animations of the center and the 
mantle of apples and carrots was a play-
ful way to make a transfer from theory 
to art field. Creating easy access to the 
serious topic without strong narrative.

Ruben Hollinger a lucrat cu pulpa legu-
melor și fructelor Așa cum ne-am gândit 
mult la conceptul de perferie, animarea 
cojii de morcov și măr a fost un mod 
glumeț de a face trecerea de la teorie la 
artă – fără narațiuni solide, dar creând un 
acces simplu spre un subiect serios.



DJAJE prepared 60+ songs Playlist 
which was played in the corridor.  
Light decorations and effects by velosi-
pedist of Chisinau.

DJAJE a pregătit un Playlist de peste  
60 de piese, care au fost difuzare  
în corridor. Decoruri de lumini și efecte –  
de „biciclistul din Chișinău”.

https://www.youtube.com/

playlist?list=PL18pG-jSy5HYEPz-

mWr17oojkoH-6g7zA1

https://soundcloud.com/djaje



Edu-Art 2020 – cercetare artistică  
și activism cultural la periferie
Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural  
Naţional din România (AFCN), Centrul Cultural Ceh din București  
și Ambasada Republicii Cehe din Chișinău. Proiectul nu reprezintă  
în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național.  
AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul  
în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime  
responsabilitatea beneficiarului finanțării. Acest program nu a fost  
susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM.

Edu-Art 2020 – art research  
and cultural activism on the periphery
A cultural project co-funded by the Administration of the National  
Cultural Fund from Romania (AFCN), Czech Cultural Centre  
in Bucharest and the Czech Embassy in Chisinau. The project  
does not necessarily represent the position of the Administration  
of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible  
for the content of the project or the manner in which the results  
of the project may be used. These are entirely the responsibility  
of the funding recipient. This project was not supported by  
the Ministry of Education, Culture and Research of Republic  
of Moldova.
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