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Anexa 1. - Temă
Concurs de idei - sistem de comunicare integrat în Cluj-Napoca
Municipiul Cluj-Napoca, reședința județului Cluj, reprezintă cel mai important centru urban al Transilvaniei.
Orașul este situat în centrul județului, la încrucișarea unor drumuri importante de interes național și
internațional, iar argumente precum centru educațional, oraș multicultural sau orașul cu una dintre cele mai
dinamice economii din România plasează municipiul nostru pe primele locuri din ţară ca potențial de dezvoltare.
Aceste convergențe reprezintă oportunități pe care Cluj-Napoca are obligația să le utilizeze, iar în acest context
exprimarea identității orașului se prezintă ca o nevoie, contribuind în primul rând la o mai bună înțelegere și o
creștere a sentimentului de apartenență al cetățeanului la orașul în care trăiește, dar și a înțelegerii celor care îl
vizitează.
Apartenența la oraș se codează prin participarea la procesele sociale care au loc în acesta, iar felul în care
procesele sociale urbane clujene se autoorganizează constituie nu doar o expresie dar și o definiție a culturii
urbane. Prezentul concurs adresează nevoia creerii unor instanțe de reprezentare ale discursurilor identitare
urbane ale Clujului, iar expresia identității orașului trebuie să fie una pe măsura discursurilor identitare
componente: multidimensionale, multiculturale și incluzive.
Din cauză că abordarea prezentului concurs pornește din înțelegerea multidimensionalității discursive a Clujului
contemporan și nevoii de a crea reprezentări ale acesteia prin acte de comunicare, acestea nu pot fi reduse doar
la etalarea unui anumit simbol esențializator. Într-adevăr, practica ridicării unor totemuri la intrările în orașele
României a caracterizat imaginarul urbanității din anii '60-'70, dar acesta s-a modificat în ultimele decenii - în
special în cazul centrelor regionale și a metropolelor cum este Cluj-Napoca.
În acest contex, concursul îşi propune creerea unei vizualități care funcționează nu ca și conținut, ci mai
degrabă ca și CADRU pentru diferitele instanțieri ale comunicării discursive compunând expresia identității
urbane. Pe lângă mesajele consacrate "Bine ați venit în Cluj-Napoca", instanțe de comunicare ale unor
asemenea discursuri pot fi de exemplu "Cluj-Napoca - Oraș Candidat la titlul de Capitală Culturală Europeană în
2021", "Cluj-Napoca 2015 - Capitala Europeană a Tineretului", "TIFF 2014".

Dacă aceste tipuri de narative majore constituie o dimensiune importantă pentru exprimarea identității urbane și
etalarea lor în zona intrărilor în oraș este firească, proiectul trebuie să rămână dedicat la fel de mult comunității,
microproceselor sociale, micronarativelor, și a reprezentării acestora. Se subliniază încă o dată faptul că
proiectul adresează nevoia generală a expresiei identității urbane a comunității clujene la toate nivelurile
acesteia, incluzând nivelul microcomunităților.
Din acest motiv proiectul nu se reduce doar la a crea semnalizări pentru intrările oraşului, ci are în vedere la fel
de accentuat crearea unui sistem cadru de afișaj pentru reprezentare vocii comunității și a narativelor acesteia.
Dacă cele șase intrări în oraș constituie puncte de forță ale comunicării și vor fi preponderent folosite într-un
regim controlat de administrația locală pentru a crea reprezentări ale narativelor majore ale orașului, va trebui să
existe și un număr mult mai mare - de ordinul zecilor sau sutelor - de puncte de comunicare intraurbane, unde
creativitatea socio-culturală sau mai general, a autoorganizării sociale - va putea să se manifeste.
Dacă apartenența la oraș înseamnă un proces de co-creere și de participare la procesele sociale care au loc în
acesta, dreptul de acces și întrebuințare la aceste puncte de comunicare va reprezenta o probă a dreptului la
oraș. În suporturile amplasate în cartiere, pe lângă scările blocurilor sau pe alei, cetățenii Clujului dar și viața
asociativă clujeană - organizații culturale, sportive, etc. vor avea posibilitatea de a-şi comunica proiectele/
inițiativele - de exemplu prin afișe "Lansare de Carte", "Festival de Jazz", "Expoziție de fotografii", "Ședință de
bloc" etc.
Ținând cont de faptul că orașul Cluj-Napoca are unul din mediile asociative cele mai dezvoltate din România,
această abordare deschisă și orizontală se înscrie în trendul mai larg de încurajare a participării la procesele
urbane ale Clujului. Procesele sociale și culturale sunt dimensiuni esențiale ale orașului, noul proiect de
bugetare participativă fiind un exemplu în acest sens. Mai mult, în ultimii ani însuși conceptul de cultură folosit în
documentele de politici culturale ale orașului a evoluat în direcţia creşterii relevanţei sociale. Din această
perspectivă relaţia culturii cu creşterea nivelului de trai, a coeziunii sociale, educaţiei, regenerării urbane şi
bunăstării în general se prezintă ca fiind o prioritate.
Totodată, folosind o definiție largă a culturii, vom observa că demersul proiectului se integrează în trendul
european legat de poziţionarea culturii (înțeleasă în sens antropologic) ca factor al dezvoltării sociale şi
economice. Acest curent este consolidat prin adoptarea în 2007, de către instituţiile Uniunii Europene a unui
document strategic - „O agendă europeană pentru cultură într-o lume în curs de globalizare”. Documentul
atribuie culturii o misiune cheie în dezvoltarea europeană şi identifică rolul acesteia ca şi catalizator al creativităţii
şi inovării sociale.

În accepțiunea proiectului, comunicarea integrativă a identității socio-culturale a orașului se manifestă în orice
loc din oraș. În acest fel se crează puncte de intrare în viața comunităţii, oferind posibilitatea celui care se
informează de a participa şi de a contribui la urbanitatea clujeană.
Categorii de obiective
1. semnalizări ale intrărilor în oraș
-nu exclusiv limitele administrative ale orașului
2. afișaj public-instituțional - pentru comunicarea dintre instituțiile administrative sau ONG-uri și
cetățeni -eficient și diferit faţă de spaţiile de afişaj dedicate publicității
-spații publice (cilindri, vitrine, panouri,etc)
3. afișaj public liber - pentru comunicarea cu și între membrii comunităților din cartiere și vecinătăți
-fixat pe pereții blocurilor (ex. la intrarea în scară)
-stâlpi de iluminat stradal sau alte elemente de infrastructură
-spații publice (ex. alei)
-etc
Concurenților li se solicită să propună pentru categoriile 1 și 2 locurile concrete de amplasare ale elementelor de
comunicare. Numărul acestor locuri nu este limitat. Pentru categoria 2 trebuie luată în considerare eficiența
comunicării prin prezența în locurile relevante, vizibile și frecventate, care se pot astfel consacra în acest scop.
Pentru categoria 3 este suficientă exemplificarea tipologică.
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