
 
 Zilele Arhitecturii 2011 Cluj 

 
 “Lăsăm în umbră convenţiile şi constrângerile contextualiste. Vrem să confruntăm arhitectura cu 

provocările actuale. Cautăm relaţii noi între oraş, mediu, societate, artă şi tehnologie. 

Prin “vorbim arhitectura” propunem un schimb de idei, care urmăreşte noi abordări părăsind terioriul 

uzualului. Invocăm relaţia intimă a individului cu spaţiul construit şi mizând pe viziunile personale şi 

îndrăzneţe ale fiecăruia, ne propunem să incităm la dialog într-o singură limbă: arhitectura. 

Vrem să vorbim arhitectura. Vrem să cucerim oraşul. Vrem viziuni, vrem să experimentăm utopii într-

o realitate distopică, vrem un exerciţiu de comunicare şi imaginaţie. Vrem să inspirăm.” 
 
 

Organizator:  In parteneriat  
cu:  



Zilele Arhitecturii 2011 in cifre 

 

In perioada 4-7 mai 2011 a avut loc la Cluj editia a VI-a a bienalei “Zilele Arhitecturii”. Ca si la editiile 

precedente evenimentul a reusit sa devina un bun prilej de intalnire si dezbatere. Aniversarea a 10 ani 

de « ZA » ne obliga la un bilant prin care sa intelegem pozitia actuala a unuia dintre evenimentele breslei 

arhitectilor. 

 

Public participant.  

1011 persoane 

La sectiunea de conferinte accesul s-a facut pe baza ecusonului de participant, putand astfel urmari 

participarea: 

-763 de vizitatori inscrisi online in perioada 10-23 aprilie pentru sectiunea de conferinte 

-248 de vizitatori care si-au procurat bilet in timpul evenimentului 

  

Statistic participantii provin din urmatoarele domenii : arhitectura si urbanism 89%, design 1%, inginerie 

4%, arta 1%, sociologie 0.3%, peisagistica 1.5% si alte domenii (informatica, biologie, stiinte econmice, 

juridic etc.). 

Participantii au fost 22% absolventi si 78% studenti  provenind din 6 tari. 

 

Site-ul www.zilelearhitecturii.ro a fost vizitat de 13 410 persoane, accesarile provenind din 48 de 

tari de pe 5 continente.  

 

 

http://www.zilelearhitecturii.ro/


Conferinte.  

Pe scena cinematografului Victoria au urcat 36 de vorbitori: 

Sorin Apostu (primarul Municipiului Cluj Napoca), Ligia Subţirică (arhitect sef Cluj), Zeno Vogel (Horatori 
Architekten – Zurich), Rareş Drăgan (Cluj), Dimitrie Ştefănescu (Delft), Piet Eckert (E2A – Zurich), 
Adriana Matei (Decan FAU Cluj), Leo van Broek (Bogdan & van Broeck Architects – Bruxelles), Șerban 
Țigănaș (presedinte OAR), Ciprian Mihali (Cluj), Dan Chiribucă (Cluj), Constantin Goagea (Bucuresti), Jan 
Tesar (Praga), Bogdan Demetrescu (D Proiect – Timişoara), Claudiu Toma şi Maja Baldea (Parasite 
Studio – Timişoara), Codruţa Negrulescu (Atelier TREI - Timişoara), Augustin Ioan (Bucuresti), Ştefan 
Bortnowski (Bucuresti), Liviu Zăgan (Bucuresti), Adrian Pop (Bucuresti, Satu Mare, Cluj), Anna Nagouera 
(Barcelona), Stephane Malka (Paris), Peter Ache (Helsinki), Cătălin Sârbu (Bucureşti), Claude Karnoouh 
(Paris), Pietro Elisei (Roma/Bucuresti), Alexandru Bălăşescu (Bucuresti), Eugen Pănescu (Cluj), Adrian 
Soare şi Eliza Yokina (SYAA - Bucureşti), Cristi Borcan (studioBASAR - Bucureşti), Oana Coarfa, Radu 
Ponta, Alexandra Litu (Republic of Architects - Bucureşti), Mihai Racu (coordonator eveniment - Cluj) 

 

Expozitii.  

12 expozitii insotite de dezbateri, discutii si o prezentare de arhimoda : 

e2a Eckert Eckert Architekten, Zurich, Elveţia (Turnul Croitorilor) 
Arhitectura si Moda , studenții anului 1(Fashion Club) 

BVB Architects (noul sediul OAR Transilvania) 

Expoziţia FAU 40 - aniversare(Galeria Facultatii de Arhitectura si Urbanism) 

Expoziţia C|A|S|A  - concursul studentilor anilor 2 din scolile din tara (Facultatea de Arhitectura si 

Urbanism) 

Expoziţie de fotografie “Spaţii care vorbesc” – expozitie internationala de grup(L’atelier) 

Expoziţie Design Grafic – concurs pentru identitateavizuala ZA(Galeria Facultatii de Arhitectura si 

Urbanism) 

http://www.bvbarchitects.com/
http://www.parasitestudio.com/
http://www.parasitestudio.com/
http://www.ateliertrei.ro/
http://www.annanoguera.com/
http://www.stephanemalka.com/
http://www.syaa.ro/
http://www.studiobasar.ro/
http://www.republicofarchitects.com/


Felicity – concursdin Italia itinerat, proiecte pentru oras(casa Planwerk) 

Expoziţie a Liceului de Artã – elevii liceului Romul Ladea(Libraria Carturasti) 

Expoziţia ArhiForum – selectie de arhitectura romaneasca expusa in strada(Bulevardul Eroilor) 

Superbia – in continuarea edxpozitie din cadrul Bienalei de la Venetia 2010(Galeria librariei Humanitas) 

Expozitia Vorbim Arhitectura (Facultatea de Arhitectura si Urbanism) 

 

  
 

Ateliere :  

 

Cele trei ateliere s-au intins pe toata perioada februarie-mai avand atat parti de conceptie cat si lucru 

efectiv scara 1 : 1. 

 

Proiectarea pavilionului parametric PauZA (Facultatea de Arhitectura si Urbanism) 

Construirea pavilionului parametric PauZA (Bulevardul Eroilor) 

Manifest urban (Zona centrala a municipiului Cluj) 

Strada : 

Actiunile din strada s-au focalizat pe tematica spatiului public si au incercat sa propuna folosiri ale 
acestuia sau sa atraga atentia asupra unor probleme. 
 
Pavilionul PauZA -  Punct de informare a locuitorilor orasului despre Zilele Arhitecturii si locatie a unor 

     evenimente (concerte, dans etc) interactive  
Coop Cluj – implementarea de idei pentru imbunatatirea circulatiei pietonale si velo 
Cautarea parcului uitat – manifest pentru reaproprierea spatiilor verzi ale orasului 
Gradinita ZA – jocuri creative menite sa formeze un interes al copiilor de gradinita pentru arhitectura 
Proiectie cartata pe Casa Matei Corvinul 
Tur ghidat – « Prin Cluj de Zilele Arhitecturii » 
 
 



 

  
 
 

Organizare : 

 

Echipa care a facut acest festival posibil depaseste 80 de persoane. Acestea au intrat in echipa pe 

parcursul celor 12 luni de organizare incepand din mai 2010. 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


