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Festivalul Arhitext – «TROPISME», 9-11 octombrie, Cluj-Napoca 
 
În perioada 9-11 octombrie 2009 va avea loc la Cluj-Napoca Festivalul Arhitext 
«Tropisme» având ca eveniment major acordarea Premiilor Arhitext design , premii 
ajunse la ediŃia a IX-a. Pentru Festivalul din acest an, punctul de pornire ar fi nevoia de 
re-contextualizare în spaŃiul arhitecturii şi urbanismului a termenului de tropism. 
 
Folosindu-ne de definiŃia din DEX: «tendinŃa de acomodare şi de orientare a unui 
organism vegetal fixat de pământ, într-o anumită direcŃie, sub influenŃa unei excitaŃii 
exterioare ca: lumina, căldura, gravitaŃia, umiditatea» şi înlocuind câŃiva termeni, enunŃul 
nostru ar putea suna astfel: (pre)dispoziŃia de interrelaŃionare/intercomunicare şi de 
mobilitate a unui organism social (sur)prinse în/de locuri multiple, cu direcŃii şi sensuri 
diverse, sub influenŃa unor câmpuri de forŃe (interioare şi exterioare) exercitate de situaŃii, 
experienŃe, evenimente, acŃiuni şi activităŃi diverse şi simultane, contradictorii şi ambigui. 
Această regândire a domeniilor în care activăm pornind de la noŃiunea de tropism, 
propusă de Festival, reprezintă şi conceptul de organizare şi desfăşurare a acestuia în timp 
şi spaŃiu. În cazul nostru, organismul social este reprezentat de comunitatea locală din 
care fac parte, cu certitudine, şi arhitecŃii, designerii, artiştii şi, bineînŃeles, studenŃii. 
  
De aceea, ne-am propus ca evenimentele Festivalului să se desfăşoare în locuri pe cât 
posibil mai neconvenŃionale.  
 
Evenimentele din cadrul Festivalului Arhitext Tropisme, vor fi:  
 
1. Arhitectura românească în peisajul cultural european - Premiile Arhitext design, 
EdiŃia a IX-a, concurs naŃional de arhitectură. Juriul se va bucura de o participare 
internaŃională, iar ExpoziŃia de proiecte va fi realizată sub forma unei instalaŃii de mari 
dimensiuni, multimedia, spre a marca aria de dezbatere ulterioară. În cadrul concursului, 
Arhitext va promova prin cele 4 secŃiuni (arhitectură rezidenŃială, publică, amenajări 
interioare şi restaurare) arhitectura românească de calitate, ultimele tendinŃe (dat fiind că  
proiectele înscrise în concurs sunt realizate în ultimii doi ani). 
 
2.  «Work-Show», eveniment dedicat studenŃilor de la FacultăŃile de Arte şi Arhitectură  
 
3. «Talk-Show», ConferinŃe susŃinute de arhitecŃi români şi străini (Sami Rintala, 
Andrew Griffin , Ioan Andreescu). Tot sub umbrela «Talk-Show» va avea loc şi 5 
o`clock Arhitext – a treia masă rotundă marca Arhitext din acest an, cu tema Peisaj 
Tactic.  



 
 
 
4. «Expo-Show», acŃiune ce va consta în 3 expoziŃii româneşti şi 1 internaŃională 
(Andreescu&Gaivoronschi, Mario Kuibuş, Premiile Arhitext design, Sami Rintala).  
 
5. «Book-Show» – secŃiune a Festivalului destinată cărŃilor de arhitectură. În cadrul 
acestei secŃiuni, va avea loc şi lansarea monografiei arhitectului român contemporan 
Mario Kuibuş. 
 
6. «Winner’s Show» – gala de premiere a celei de-a IX-a ediŃii a concursului Premiile 
Arhitext design, pentru cele 4 secŃiuni. 
 
Mai multe detalii veŃi putea găsi pe www.tropisme.ro  
 
Vă aşteptăm să fi Ńi alături de noi, la Cluj-Napoca, în perioada 9-11 octombrie 2009! 
 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm contactaŃi: Lavinia Marin, Responsabil Comunicare 
arhitext_redactie@b.astral.ro, 031.104.11.78, 0758.085.299 
 
 
Sponsori principali: MACON DEVA, PORTA DOORS 
Sponsori secundari: ENERGOBIT SCHRÉDER LIGHTING, RHEINZINK 
Sponsori: SIATEC, FAKRO, MAER AMBIENT, MARMOL de ALICANTE,    
ARTGEORGIES 
 
Organizator: FundaŃia Arhitext design  
Co-organizatori: MGT Educational, Nemetschek România, Mons Medius 
Cu sprijinul Ordinului Arhitec Ńilor din România, prin finanŃare din Taxa de timbru 
Şi cu sprijinul Ordinului Arhitec Ńilor din România, filiala Bucureşti 
 
Parteneri: Ad(d)veritas, FundaŃia Luceafărul, Efimark – marketing pentru construcŃii, 
A.St.A. Cluj 
Parteneri media: Radio România Cultural, Radio România InternaŃional, Observator 
Cultural, Bucharest Herald, Arhitext, Architectura, Metropotam, StudenŃie.ro, Radio Cluj, 
4arte, ArtLine, Artistick, Art-Business, Casa Construct, constructionnews.ro, Igloo 
Eveniment recomandat de 24FUN 
 
 
 


