
Asociaţia Oberliht – prezentare 
http://www.oberliht.org.md/oberliht.html 
 
Asociaţia Tinerilor Plasticieni din Moldova Oberliht este organizaţie neguvernamentală, 
binevolă, neafiliată politic, constituită în formă de Organizaţie Obştească de Tineret, care 
urmăreşte beneficiul public. Ea a căpătat personalitate juridică la 6 iulie 2000. 

Grupul Oberliht este reprezentat, parţial, prin cei mai talentaţi tineri artişti palmaresul cărora 
însumează participări la expoziţii atît personale cît şi de grup, naţionale şi internaţionale, sunt 
printre semnatarii unor lucrări premiate. 

Prin proiectele realizate Asociţia Oberliht a promovat un număr mare de artişti din Moldova şi 
din străinătate, impunându-se ca o Asociaţie de creaţie profesionistă. În particular, în cazul 
unor sponsorizări, membrii ei le-au administrat cu competenţă în temeiul unor proiecte 
articulate pe mai multe nivele. 

Asociaţia Oberliht şi-a pus la încercare potenţialul său şi prin activităţi legate de promovarea 
creativităţii, şi prin componenţă teoretică precum sunt mesele rotunde, simpozioanele, 
conferinţele, etc. 

Începînd cu 2002 Asociaţia Oberliht prin intermediul listei informative tineri_si_artisti@iatp.md 
iar apoi prin intermediul listei [Oberlist] oberlist@idash.org (cultura tinerilor, artă şi politici 
culturale – primul portal informaţional din Moldova în domeniul artei şi culturii) şi-a propus 
drept scop să informeze tinerii artişti în sensul dezvoltării profesionale ale acestora. La zi lista 
[Oberlist] reprezintă un serviciu electronic gratuit oferit artiştilor, curatorilor, diverşilor actori 
culturali, managerilor culturii, iubitorilor de artă etc. din estul şi vestul europei, dar şi din 
Caucaz, Turcia şi alte regiuni ale lumii, propunîndu-se astfel o premisă colaborării la nivel 
european. Mai multe despre [Oberlist] găsiţi aici: http://idash.org/mailman/listinfo/oberlist 

Activitatea Asociaţiei este realizată în bază de voluntariat şi urmăreşte principiile auto-gestiunii 
şi non-profit. 
 
Scopul: 
 
Asociaţia Oberliht are drept scop mobilizarea tinerilor artişti în vederea perfecţionării lor 
profesionale, susţinerea acestora întru afirmare în mediul creatorilor contemporani. 
 
Obiectivele: 

- identificarea celor mai talentaţi tineri artişti şi promovarea creaţiei lor în cadrul proiectelor 
organizate de Asociaţie 

- încurajarea participării artiştilor locali pe scena artistică internaţională 
- promovarea valorilor autentice în artă 
- participarea Asociaţei la elaborarea politicilor culturale 
 
Activităţile: 

- organizarea diferitor tipuri de proiecte şi evenimente (expoziţii, festivaluri, tabere, 
simpozioane, competiţii, seminare, ateliere etc.) 

- colaborarea Asociaţei cu organizaţii similare 
- iniţierea unor activităţi editoriale şi de publicare 
- mediatizarea activităţii tinerilor artişti 
 
Contacte: 
str. Gh. Asachi 11/2-45 
Chişinău 2009, Republica Moldova 
skype: oberliht 
email: info@oberliht.org.md 
tel: + (373 22) 286317 
mob: + (373) 69171010 
http://www.oberliht.org.md 


