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Despre Centru
Centrul Cultural Clujean este o organizație nonguvernamentală de cultură și dezvoltare durabilă.

Valori

Inițiat pentru a pregăti candidatura orașului la titlul de
Capitală Europeană a Culturii 2021, Centrul implementează
un program de anvergură care abordează provocări
strategice ale societății.

ÎNCREDERE
Construim încredere într-o societate cu cetățeni 		
împuterniciți, pentru binele comun.
INSPIRAȚIE

Centrul are 112 membri: organizații și instituții culturale,
universități, asociații ale mediului de afaceri și ale
societății civile, administrația locală și regională.

Folosim creativitatea și inovarea pentru a da sensuri noi
prezentului și a imagina viitorul.
CONTEMPORANEITATE
Folosim valoarea intrinsecă a culturii pentru a lucra cu cele
mai relevante subiecte de azi.

Asociația Centrul Cultural Clujean a fost decorată în
anul 2021 de Președintele României cu Ordinul „Meritul
Cultural” în grad de Cavaler, în semn de apreciere pentru
contribuțiile aduse la dezvoltarea culturii române.

INCLUZIUNE

Dialoguri Urbane #4
Divizia de Inovare Urbană
2019

Dezvoltăm o societate echitabilă, în care arta și cultura sunt
accesibile tuturor.
MAI BINE PENTRU TOȚI
Lucrăm împreună pentru bunăstarea individuală și colectivă
într-o societate sustenabilă.

Viziune & Misiune
 Credem într-un oraș pe care cultura îl face prezent și
uman.
Adunarea Generală a Membrilor
Centrul Cultural Clujean
2020

 Mobilizăm cultura pentru transformare socială și
dezvoltare durabilă.

Obiective strategice
 Dezvoltarea Clujului ca oraș european de referință în
domeniul artei și al culturii;
 Facilitarea coeziunii și vitalității comunității locale;

Program

Bugetul de venituri previzionat de Asociația Centrul Cultural
Clujean pentru anul 2021 este de peste 2 milioane de euro
din care 70% sunt fonduri atrase din proiectele europene
aflate în derulare. Bugetul va fi alocat pentru activitățile
din program, pentru creșterea vizibilității Centrului și pentru
cheltuieli administrative.
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 Contribuția prin cultură la dezvoltarea locală și regională;
 Contribuție strategică pentru cultură și societate;
 Dezvoltarea unui model organizațional actual și
sustenabil.

Cultura inspiră

Academia Schimbării

Arta în Joacă

ECCA

Cultura conectează

Spațiu Interior

România Remarcabilă

Jivipen

Cultura lucrează

Divizia de Inovare

Culturepreneurs

Quantum

Cultura contează

Culture Next

Cercetare

Advocacy &
dezvoltare de politici
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Membri
71 Organizații culturale

8 Universități
- Create.Act.Enjoy

14 Instituții culturale

6 Universități de stat

2 Universități private

- Daisler

- Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”

- Universitatea ”Bogdan Vodă”

- De-a Arhitectura

- Universitatea de Artă și Design

- Universitatea Sapientia

- Fabrica de Pensule

- Universitatea Babeș-Bolyai

- Fapte (Jazz in the Park)

- Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară

- Creative Ways (TEDxEroilor)

- Biblioteca Județeană Octavian Goga
- British Council
- Casa de Cultură a Studenților
- Centrul Cultural German
- Filarmonica de Stat Transilvania

- Fascinația Meșteșugului

- Institutul Francez

- Fotopia

- Muzeul de Artă

- Fundația Europeană pentru Cultură Urbană

- Muzeul Etnografic al Transilvaniei

- Universitatea de Medicină și Farmacie

4 Clustere

- Universitatea Tehnică

- Clusterul de Industii Creative

- Groundfloor Group

- Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei

- Cluj IT Cluster

- Lateral ArtSpace

- Opera Maghiară

- Liga Scriitorilor Români

- Opera Națională Română

- Clusterul Mobilier Transilvan

12 Organizații ale mediului de afaceri

- Transilvania IT Cluster

- Magic Puppet

- Teatrul Maghiar

- Matca

- Teatrul Național Lucian Blaga

- Muzeon

- Teatrul de Păpuși Puck

- Notes & Ties
- Photo Romania
- Perennis (Transylvania Opera Academy)
- Plai (ZAIN Festival)
- Plan B

57 ONG-uri

5 Organizații de business
- Business Women Association

3 Cluburi de business

- Cluj Hotels Association
- Cluj Hub

-

Lions Genesis

- Cluj Startups

- Clubul Rotary

- Employers and Craftsmen Association

- Clubul Lions Transilvania

- Pro Transilvania
- Quadro Gallery

- AltArt

- Reactor de Creație și Experiment

- Animaart

- Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Cluj

- Arta Capoeira (Cercul Întreg)
- Arta în Dialog (Cinema Arta)
- Art Image
- Asociația Meșterilor Populari Cluj

- Scena Urbană

- Asociația Cinegetică pentru Cercetarea
Habitatelor „Valori Superioare”

- Scientifica

- Asociația Creștină Something New

- Societatea Cultural-Patriotică ”Avram Iancu”

- Asociația Studenților de la Universitatea 		
de Artă și Design

- Support Your Local Artist

- Asociația pentru Cultura și
Emanciparea Femeilor

- Transylvania Cultural Development
(Smida Jazz)

- Asociația pentru Promovarea 		
Filmului Românesc (TIFF)
- Asociația Sunday Culture
- Boiler (Electric Castle)
- Carpatica

17 Asociații ale societății civile
- Fundația Civitas pentru Societatea Civilă
- Noi Orizonturi
- Observatorul Român de sănătate
- Ordinul Arhitecților din România - Filiala
Teritorială Transilvania

- Asociația de Dezvoltare Locală

- Transylvania Trust

- Asociația Ortodoxă Social-Misionar-Culturala
pentru Rromi "Sf. Moise Arapul"

- Uniunea Artiștilor Plastici - Filiala Cluj

- Cluj Guided Tours

- Uniunea Artiștilor Plastici Filiala 		
Interjudețeană Cluj-Bistrița

- Cluj Youth Federation

- PATRIR (Asociația „Institutul Român pentru
acțiune, instruire și cercetare în domeniul păcii)
- Plaiuri Noi
- PONT
- Pro Vobis

- EvoCariera

- Transylvania College

- Urbannect

- Caolin

- Untold

- Cealaltă (Cluj Design Days)

- Victoria Film

- Centrul de Interes

- Why Not Us (Street Food Festival)

- Circus Fairies

4 Organisme de administrare locală și regională

- Clujul Cultural

- Young Actions and Abstractions 			
(Aici Acolo Pop Up Gallery)

- Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest

- Consiliul Județean Cluj

- Colectiv A

- Zestrea

- Municipiul Cluj-Napoca

- Compania de Tango Cluj

- Váróterem Projekt (ZUG.zone)

- Asociația de Dezvoltare Intracomunitară
Zona Metropolitană Cluj
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Istoric
În contextul pandemiei generate de COVID-19 activitatea Centrului s-a axat, pe
de-o parte, pe inițierea unor demersuri care să asigure un dialog cu reprezentanții
Municipalității și ai Ministerului Culturii pentru găsirea unor soluții pentru
susținerea sectorului cultural, iar pe de altă parte pe continuarea implementării
programului cultural. Numărul organizațiilor membre ale Centrului a ajuns la 104
iar echipa executivă a fost consolidată, ajungând la 23 de persoane.

A fost recrutată echipa executivă și au fost puse în mișcare mecanismele de bază
necesare funcționării organizației și implementării programului. Zece proiecte din
programul cultural al Centrului au fost lansate și au fost atrase finanțări europene
în valoare de peste un milion de euro.

După o dublă confruntare terminată la egalitate între Cluj-Napoca și Timișoara,
orașul de pe Bega a fost selectat ca viitoare Capitală Europeană a Culturii 2021,
în urma unui vot decisiv dat de către președintele juriului european al competiției.
Cluj-Napoca și-a anunțat imediat după aceea intenția de a implementa integral
programul cu care a candidat.

A fost creat conceptul East of West pentru dosarul final de candidatură pentru
titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021. Acesta exprima nevoia și dorința
comunității locale de a colabora și de a se uni în jurul unui proiect comun de oraș.

Au fost create grupurile de lucru responsabile pentru pregătirea Strategiei
Culturale și a dosarului de candidatură. Mai mult de 200 de specialiști din variate
organizații și instituții culturale au luat parte la activități.

Asociația a fost fondată sub numele „Cluj-Napoca 2020 Capitală Culturală
Europeană” (mai apoi „2021”), pentru a pregăti dosarul de candidatură al orașului
pentru titlul european.
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Numărul organizațiilor membre ale Centrului a ajuns la 95, dublându-se față de
anul 2016. A fost consolidată echipa executivă, care a ajuns la 21 de persoane, și
au fost dezvoltate sistemele și procedurile interne necesare bunei funcționări. Au
fost atrase noi finanțări europene, au fost întărite relațiile internaționale și cele cu
Ministerul Culturii și au fost consolidate proiectele din programul cultural, care au
ajuns la un număr total de 3.000 de beneficiari direcți.

20
17

Asociația și-a schimbat numele în Centrul Cultural Clujean. Proiectele incluse în
dosarul de candidatură au fost testate la nivel local, relevanța lor fiind reevaluată
de către comunitate înainte de intrarea în faza de implementare propriu-zisă a
programului.

20
15

După numeroase consultări și întâlniri de lucru la care au participat experți locali
și internaționali, Asociația și-a definitivat programul cultural, calificând municipiul
Cluj-Napoca în finala națională a competiției pentru titlul de Capitală Europeană
a Culturii 2021.
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La finalul unui proces în care au fost implicate mai mult de 60 de organizații locale,
Asociația a dezvoltat și a lansat Strategia Culturală a orașului.

Cu sprijinul unei comisii de experți locali, Asociația a realizat o analiză preliminară
a sectorului cultural local care a scos în evidență specificitățile și nevoile diferitelor
domenii culturale și artistice clujene.
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Academia Schimbării este platforma noastră pentru creșterea capacității sectorului cultural.
Agenda Academiei include activități de formare și mentorat pentru artiști și lucrători culturali, un program de
profesionalizare în mediere culturală, un program experimental pentru colaborări între sectorul business și cel
cultural, rezidențe artistice și voucherul cultural – o inițiativă menită să crească accesul la cultură.
Academia Schimbării facilitează conectarea și împărtășirea de cunoștințe între profesioniști din domeniul cultural
prin ateliere, conferințe, programe de schimb, întâlniri precum Concentric, Forumul Academiei Schimbării sau Cultura
2030 – un eveniment internațional dedicat politicilor culturale.
www.academiaschimbarii.ro

Academia Schimbării 2017-2020

CULTURA INSPIRĂ

Academia Schimbării

 Am lansat Artiști Împreună, campanie națională de
implicare a artiștilor ca răspuns la criza cauzată de pandemia
Covid-19.

În perioada 23 – 24 aprilie am organizat un atelier de pregătire a
custozilor expoziției Unfinished Conversations on the Weight of
Absence. La curs au participat 30 de studenți ai universităților de
artă din București, Cluj și Iași, dar și tineri artiști și profesioniști
din arta contemporană.

Mișcarea Artiști Împreună și-a propus să mobilizeze artiștii din
România în lupta împotriva pandemiei de COVID-19. În urma
apelului deschis am primit peste 450 de propuneri de lucrări din
întreaga țară, 45 fiind selectate pentru finanțare. (aprilie)

 Studenți din primul an au primit bilete gratuite la
evenimente și spații culturale, parte din Voucherul Cultural.

 Prima ediție a Programului de Formare și Mentorat
desfășurat online a avut 89 de înscriși din întreaga țară, peste
30 dintre aceștia parcurgând întreg programul.

Voucherul Cultural este un mecanism de creștere a participării
culturale adresat unor grupuri specifice din comunitatea locală.
Acesta asigură acces gratuit la evenimente culturale pentru care
în mod curent publicul plătește bilet de intrare. (octombrie)

Programul de Formare și Mentorat își propune să servească
drept incubator pentru schimbul de idei și conectarea
cu personalități și rețele creative din domeniul cultural.
(septembrie)

 Prima ediție a Forumului Academiei Schimbării pe tema
dezvoltării publicului și medierii culturale, la care au participat
peste 100 de profesioniști din domeniul cultural și educațional.

 În cadrul proiectului Studiotopia am demarat cele două
rezidențe de colaborare pe care le găzduim, între artista
Alexandra Pirici și cercetătorul Paco Calvo, respectiv Ciprian
Mureșan și cercetătorii Sanneke Stigter și Sven Dupre.

Obiective
 Consolidarea modulelor principale ale Academiei și a
modelelor lor de funcționare (Program de formare și
mentorat, Rezidențe, Apeluri deschise, Metodologie
mediere culturală)

Forumul Academiei Schimbării
Academia Schimbării
2019

 În parteneriat cu Pavilionul României la Bienala de Artă de la
Veneția, am selectat și pregătit mediatorii expoziției.

2020

Forumul Academiei Schimbării a adus laolaltă producători
culturali, artiști, mediatori, cercetători și alți profesioniști din
domeniul cultural și educațional într-o întâlnire care a explorat
spațiul dintre cultură și public, bune practici și instrumente care
ne inspiră și ne provoacă să regândim relația cu publicul nostru.
(noiembrie)

STUDIOTOPIA include un program complex de rezidențe
colaborative pentru artiști și cercetători, precum și expoziții,
activități de cercetare și un proces creativ de activare
și implicare a unui public specific, de la tineri la grupuri
dezavantajate. (octombrie)

 Consolidarea relației cu sectorul cultural
 Parteneriate strategice

2018
 Programul de mediere culturală organizat în jurul expoziție
Memoria ca viziune a implicat peste 200 de copii în activități
de învățare prin artă contemporană.

 Pregătirea pentru tranziție / transfer

 Programul de formare și Mentorat
 Forumul Academiei
 Rezidente si evenimente publice Studiotopia
 Ateliere Stronger Peripheries

Academia Schimbării în 2021

Mediere culturală în spații dedicate artei și culturii
Academia Schimbării
2019

„În 2021 ne propunem să consolidăm programele inițiate
deja – Forumul Academiei Schimbării, dedicat întâlnirii
dintre cultură și educație, care va continua în format
online pentru a treia ediție și un program de formare și
mentorat, care își propune să acompanieze dezvoltarea
profesională a celor care lucrează în domeniul cultural
în acest moment de profundă transformare a muncii.
Cu speranța reîntoarcerii la formate cel puțin hibride
de participare, continuăm rezidențele între artiști și
cercetători în cadrul proiectului european Studiotopia
și începem o nouă cooperare internațională – Stronger
Peripheries, care debutează anul acesta cu o rezidență
pe care o găzduim și cu mai multe ateliere de mediere
culturală și dezvoltarea publicului.”
Corina Bucea, manager proiect
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Expoziția Memoria ca viziune a urmărit să radiografieze ultimii
100 de ani prin intermediul artei contemporane, subliniind
punctele de intersecție dintre identitate, memorie, istorie și
reflecțiile cu privire la transformările pe care viitorul le poate
aduce în cultură și societate. (noiembrie)

Mediere culturală la expoziția Memoria ca viziune
Academia Schimbării
2018

Pregătirea mediatorilor Bienalei de Artă de la Veneția
Academia Schimbării
2018

Repere 2021

2017
 Am lansat programul de mediere culturală cu un curs
despre dezvoltarea publicului.
Programul de mediere culturală este componenta Academiei
Schimbării care dezvoltă practica medierii în sectorul cultural,
formează și pune în practică modele de lucru, competențe și
resurse pentru scena culturală pentru ca aceasta să dezvolte
activități și programe dedicate acestui domeniu. În completarea
dezvoltării practicii și formării, programul vizează pe termen lung
și promovarea și consolidarea medierii culturale la nivel național,
precum și validarea profesiei de mediator în codul ocupațiilor din
România. (iulie)

 A doua ediție a Forumului Academia Schimbării a avut
loc online și a adus împreună peste 250 de profesioniști din
domeniul cultural și educațional.
Pe parcursul a patru zile de ateliere, prezentări și discuții am
explorat modul în care practicile cultural-educaționale se
adaptează nevoilor și contextelor de învățare, profilului tipurilor
de public și, nu în ultimul rând, mediului digital. (decembrie)

Proiecte europene

2019

 STUDIOTOPIA – Art meets Science in the Anthropocene
își propune să încurajeze colaborarea dintre artiști și cercetători,
mediul academic, mediul creativ și publicul larg. Proiectul este
co-finanțat de programul Europa Creativă al Uniunii Europene.

 Am inițiat Concentric, o serie de întâlniri dedicate
schimbului între organizațiile membre.
Concentric este o serie de întâlniri dedicate membrilor Centrului
Cultural Clujean, pe care le organizăm pentru a dezvolta
oportunități de schimb, a crea un context de discuție și învățare
între operatori culturali, artiști și creatori activi pe scena culturală
locală. (martie)

 Stronger Peripheries propune noi cadre de sprijin,
formare și colaborare pentru profesioniștii din domeniul culturii,
promovează importanța socială a artei și a practicilor artistice
inclusive și participative. Proiectul este co-finanțat de programul
Europa Creativă al Uniunii Europene.
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Arta în Joacă este programul nostru de educație culturală în școli, care își propune să ofere tinerilor competențe
culturale și să încurajeze creativitatea, gândirea creativă și abilități de viață necesare.
Cu 10 școli din Cluj-Napoca deja active în program, și alte 5 din zona metropolitană care se vor alătura curând, Arta
în Joacă a creat o rețea de școli în care arta și creativitatea sunt oferite ca resurse pentru dezvoltarea socială și
cognitivă a copiilor.
Școlile Arta în Joacă găzduiesc artiști în rezidență care lucrează cu elevi, profesori și comunitatea extinsă a școlii,
dezvoltând proiecte artistice care încurajează inovarea în mediul educațional. Profesorii și directorii școlilor
beneficiază de training în metodologia Pre-Texts, premiată de UNESCO, astfel încât să poată integra arta și cultura în
curricula generală.

Arta în Joacă 2018-2020

CULTURA INSPIRĂ

Arta în Joacă

www.artainjoaca.ro

2019

 Resurse educaționale create de artiști și profesori
11 profesori și artiști clujeni au creat, în colaborare,
șase resurse educaționale cu teme științifice explicate
prin mijloace artistice - benzi desenate, piese de teatru,
povești. Materialele vor fi testate în școlile din rețeaua
proiectului. (martie)

 Rețeaua s-a dublat (10 școli și 10 artiști în rezidență).
Programul a adus 10 artiști clujeni în 10 școli din oraș:
Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Școala Gimnazială
Octavian Goga, Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Școala
Gimnazială Nicolae Titulescu, Școala Gimnazială Iuliu
Hațieganu, Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, Liceul Teoretic
Eugen Pora, Școala Internațională Transylvania College,
Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz
Kozmutza Flora și Școala Gimnazială Traian Dârjan.
(februarie)

 Alte două școli din rețeaua proiectului au fost invitate
să parcurgă metodologia Pre-Texts care contribuie la
creșterea capacității școlilor din rețea. (noiembrie)
 Trei dintre artiștii implicați în proiectul Arta în Joacă
au susținut ateliere creative online, de muzică și ritm și
scriere creativă.

 Sesiunile de educație culturală susținute de artiști în
școli și spații culturale au implicat 2000 de copii.

Atelierele online au deschis noi posibilități - o bună parte
din copiii care au participat la acestea nu sunt elevi la
școlile din rețeaua proiectului și peste jumătate sunt din
afara județului Cluj. (decembrie)

Obiective 2021

Artist în rezidență la Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu
Arta în Joacă
2019

2020

Suplimentar față de activitățile susținute de artiști în școli
am organizat 10 vizite ghidate interactive în Muzeul de
Istorie, Muzeul Etnografic, Cinema Arta, Muzeul Zoologic
și Muzeul Botanic. (iunie)
 Artiștii în rezidență și copiii au creat piese muzicale,
expoziții de artă vizuală, scurtmetraje de animație.
(noiembrie)

 Consolidarea rețelei de școli prin Cluj School Network
(CSN)
 Definitivarea modelului de intervenție culturală Arta în
Joacă

 Definirea și dezvoltarea de mecanisme de colaborare
între școli și alte sectoare
 Definirea planului de transfer și începerea
implementării lui

Programul Pre-Texts este un protocol de învățare
dezvoltat de organizația Cultural Agents, care stimulează
gândirea critică, creativitatea și participarea activă cu
ajutorul unor texte literare ca suport al întregului proces,
scopul său fiind conturarea unui nou mod de desfăşurare
a orelor de curs, care să-i încurajeze pe copii să devină
cititori activi şi să le dezvolte competențele cognitive
și emoționalele atât de necesare în cursul formării
academice, dar și în viața de adult. (decembrie)

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"
Arta în Joacă
2019

 Consolidarea capacității mediului educațional de a
integra educația culturală și STEAM pentru bunăstarea
elevilor și profesorilor

 Primii 25 de profesori și mediatori au participat la
training în metodologia Pre-Texts.

 Spațiu well-being Ghibu
 Sesiuni de formare pentru cadre didactice Pre-Texts
 Activități educație culturală Arta în Joacă (ateliere
online, tabere de vară)

Rezidență artistică la Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”
Arta în Joacă
2019

Arta în Joacă în 2021
„Ultimul an ne-a arătat tuturor cât de importantă este
educația, în toate formele ei. Ne dorim ca în 2021 să
punem bazele unui mod de lucru mai colaborativ și
orientat spre o schimbare pozitivă în ceea ce privește
educația în orașul nostru. Pornind de la școlile din
rețeaua proiectului Arta în Joacă, vom dezvolta împreună
cu parteneri din alte sectoare mecanisme de lucru care
să schimbe percepția despre cum și de ce învățăm, de la
orientarea spre competențe la orientarea spre procese
participative și dezvoltare continuă.”
Cristina Rogoz, manager proiect
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 5 școli și 5 artiști s-au alăturat programului Arta în
Joacă.

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Cluj-Napoca
Arta în Joacă
2019

 Dezvoltarea rețelei de școli Cluj School Network

2018

Fiecare artist a petrecut în primul an două ore
săptămânal în școli, susținând activități cu elevii și
cadrele didactice, fie sub forma atelierelor tematice la
clase, fie sub forma unor cluburi de artă, teatru, lectură și
muzică. (septembrie)

Proiecte europene
 Learning Qub pune bazele unui centru de resurse
pentru educația STEAM la Cluj-Napoca care propune
și testează soluții inovatoare la provocările sistemului
educațional. Proiect finanțat de Fondation Botnar.

Școala Gimnazială "Traian Dârjan"
Arta în Joacă
2019

Miniteatru la Școala Octavian Goga
Arta în Joacă
2019

Repere 2021
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ECCA 2017-2020

CULTURA INSPIRĂ

ECCA - Centrul European
de Artă Contemporană
ECCA este viitorul Centru European de Artă Contemporană din Cluj-Napoca.
Pornind de la potențialul unei scene locale de artă vibrante, proiectul creează cadrul pentru o mai bună valorificare a
practicilor artistice contemporane din România.

 Școala curatorială de toamnă, ediția a doua, «NEW NOW»
organizată în parteneriat cu Fundația Art Encounters,
Timișoara s-a desfășurat online timp de zece zile și a fost
condusă de curatorul Adrian Notz (CH).

2020
 Planificarea instituțională a ECCA a cuprins activități de
documentare, studiu, dezbatere, consultare și elaborare de
documente.

Pe parcursul celor zece zile, participanții au purtat conversații cu
artiști și curatori din întreaga lume, în speranța de a răspunde la
o întrebare simplă, dar urgentă: unde și cum ne putem implica
sau putem implica arta? Școala a avut un caracter internațional,
reunind curatori, artiști, cercetători și critici de artă din toată
lumea: Kiev, București, Cluj, Timișoara, Zürich, Berlin, Londr,
Texas și altele. (octombrie)

Planificarea instituțională a implicat experți locali, naționali și
internaționali – curatori, manageri culturali, artiști, istorici de
artă, juriști etc. - care au abordat probleme cheie ale procesului
de (re)definire a viitoarei instituții: modelul instituțional, tipul
și amplasamentul construcției arhitecturale, anvergura și
dimensiunea instituțională, rolul și funcțiile acesteia, statutul
juridic și oportunități de finanțare. (martie)

2019

 Arhiva de artă ECCA a cuprins activități de cercetare și
documentare.

Proiectul redefinește relația dintre instituții și audiență, angajându-se să însoțească toate segmentele publicului
într-un parcurs dedicat explorării critice și implicării active a practicilor de artă contemporană în producția de
cunoaștere. ECCA este dedicat cercetării și promovării lucrărilor și proceselor artistice din zona artelor vizuale,
artelor spectacolului și artelor media.

 În parteneriat cu Bienala Art Encounters, am organizat
prima ediție a Școlii de curatoriale de toamnă: „Making
Conversation Pieces”, Cluj și Timișoara.

Împreună cu experți locali și internaționali am analizat
modele și demersuri de arhivare a artei contemporane pe
plan internațional și am dezbătut despre deschiderea și
relevanța arhivei, modul de diferențiere și relaționare cu alte
arhive existente pe plan local și național, direcții de cercetare,
poziționarea discursivă, dar și aspecte precum instrumente de
cercetare și digitalizare. (septembrie)

În pregătirea viitorului centru de artă, ECCA și partenerii săi organizează Școala curatorială de toamnă și înființează
Arhiva ECCA, un program de documentare, conservare și valorificare a operelor de artă create de generații recente de
artiști clujeni.
www.ecca.ro

La Școala curatorială au participat 24 de cursanți din România
și alte 10 țări europene. Programul de la Cluj a fost elaborat în
parteneriat cu Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca,
Fabrica de Pensule și Centrul de Interes, sub coordonarea
liderului de curs Joanna Warsza. (octombrie)
2018

Obiective 2021

 Am organizat „Memoria ca viziune”, un program de
spectacole multimedia, expoziții de artă contemporană,
proiecții de filme de epocă și ateliere de coregrafie.

 Identificarea soluției pentru spațiul ECCA (plan de
activitate, demersuri către autorități etc)

 Deschiderea unui spațiu fizic (pavilion temporar)
 Consolidarea colaborărilor instituționale la nivel local,
național și internațional
 Continuarea pilotării unor componente ale ECCA:
formare de curatori, cercetare și arhivare, schimb de
bune practici între specialiști

2017
 Programul artistic „Breaking Views. Memorie în
construcție | Viitor în așteptare” a prezentat expoziții,
intervenții în spațiul public și conferințe. (octombrie)

 Noaptea Albă a Galeriilor (NAG) organizată în parteneriat
cu Asociația Ephemair (la nivel național) și Asociația
Studenților Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca
(ASUAD).

Repere 2021
 Identificarea unui spațiu pentru ECCA și inițierea
procedurilor pentru preluare și dezvoltare

Expoziția „Memoria ca viziune”
ECCA
2018

Acesta a urmărit să pună tema Centenarului într-un context
actual prin proiecte artistice din sfera artelor vizuale, a artelor
performative şi a cinematografiei. Numitorul comun al
proiectelor l-a reprezentat abordarea interdisciplinară care pune
în evidență punctele de intersecție dintre identitate, memorie,
istorie şi reflecțiile cu privire la transformările pe care viitorul le
poate aduce în cultură şi societate. (octombrie)

Noaptea Albă a Galeriilor (NAG)
ECCA
2019

Noaptea Albă a Galeriilor (NAG)
ECCA
2019

 Finalizarea planificării instituționale (redefinire) al
proiectului ECCA

 Am organizat conferința internațională „În căutarea
modelelor instituționale. Prezentarea și studiul artei
contemporane”.

Au participat 15 galerii, ateliere și spații neconvenționale:
Structura 10×10, și Galeria Reflex, din cadrul Clujotronic, White
Cuib, Scientifica la Mănăstirea Franciscană, Aici Acolo Pop
Up Gallery, Matca Artspace, Zina Gallery, Colectiv A la Grădina
Botanică. Un număr important de tineri artiști și-au deschis
atelierele special pentru Noaptea Albă a Galeriilor: Unirea Open
Studios, Muncii Open Studios și atelierul de ceramică UAU –
Tiny Studio. (octombrie)

 Pavilionul ECCA
 Întâlnirile ECCA
 Arhiva de Artă - concept, activități de documentare și
digitalizare, simpozion
 Școala Curatorială de Toamnă #3

La conferință au participat 15 experți europeni, între care Paul
Dujardin, directorul Bozar Bruxelles, Călin Dan, directorul MNAC
București și Mica Gherghescu de la Biblioteca Kandinsky a
Centrului Pompidou. (noiembrie)

ECCA în 2021

		

Atelier coregrafie Manuel Pelmus
ECCA
2018

„Am pornit acest an de la câteva verbe poetice și
concepte curajoase, precum a instiga, a inspira, a genera.
Ne dorim ca în 2021 să le articulăm într-un spațiu-pilot
destinat designului instituțional al viitorului centru și
desfășurării programului său artistic și curatorial."
Georgiana Buț, manager proiect
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Școala curatorială „Making Conversation Pieces”
ECCA
2019

Proiecte europene
 STUDIOTOPIA – Art meets Science in the Anthropocene
își propune să încurajeze colaborarea dintre artiști și cercetători,
mediul academic, mediul creativ și publicul larg. Proiectul este
co-finanțat de programul Europa Creativă al Uniunii Europene.
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Spațiu Interior este un proiect interdisciplinar care explorează relația dintre cultură și bunăstare.
Artiști, oameni de știinţă, experţi în domeniul sănătăţii și al psihologiei colaborează pentru a aduce în atenţia publică
pericolele care ne ameninţă azi sănătatea emoțională, mentală și fizică. Lucrăm împreună pentru a cerceta și experimenta
modul în care arta și participarea culturală pot contribui la bunăstarea interioară a locuitorilor unui oraș.
În cadrul proiectului sunt organizate un Think Tank pentru Artă și Bunăstare, un Forum internațional pe aceleași teme și
sunt pilotate intervenții artistice care au ca scop sporirea bunăstării atât la nivel individual, cât și la nivelul comunității.

Spațiu Interior 2018-2020

CULTURA CONECTEAZĂ

Spațiu Interior

Ne dorim ca orașul Cluj-Napoca să fie unul dintre primele din regiune care includ bunăstarea psihologică între factorii
strategici pentru dezvoltarea sa durabilă și un important centru de expertiză în artă și bunăstare.

2020
 Apel internațional de proiecte artistice care explorează
relația dintre artă și bunăstare.
Peste 170 de idei de proiecte au fost propuse de artiști din 19
țări la apelul deschis Art & Well-being. Lucrările de artă selectate
vor fi găzduite și produse de Centrul Cultural Clujean, BOZAR
(Belgia) și UGM (Slovenia). (aprilie)
 Cercetare: Consumul cultural și impactul acestuia asupra
bunăstării fizice, emoționale și mentale în contextul pandemiei.
Cercetarea a avut ca scop investigarea modalităților în care
oamenii se raportează la artă și creativitate în contextul specific
al pandemiei Covid 19. (mai)

Am organizat o versiune pilot a prescripțiilor culturale, sub
forma unor ateliere creative adresate persoanelor cu simptome
de burnout. Atelierele au contribuit la reducerea anxietății,
cultivarea stimei de sine și a rezilienței. (septembrie)
 Proiect pilot de co-creare a unui spațiu de artă și well-being
în școală.

Obiective 2021
 Explorarea potențialului culturii pentru well-being prin
acțiuni pilot
 Contribuție la documentarea impactului culturii asupra
sănătății și stării de bine
Think Tank pentru Artă și Bunăstare
Spațiu Interior
2019

2018
 Prima rezidență artistică din cadrul Spitalului Clinic
Județean de Urgență prin care artiștii au transformat spațiul
spitalului, creând o atmosferă care să îmbunătățească
bunăstarea pacienților și a medicilor care lucrează acolo.
(noiembrie)

Ne-am propus testarea unui proces colaborativ pentru crearea
unui spațiu de artă și well-being în școli. Intervenția pilot are loc
la Liceul Onisifor Ghibu din Cluj-Napoca. (noiembrie)

 Consolidarea unei rețele de experți (Think Tank) și
organizații implicate în cultură și well-being

 Prima ediție a Forumului de Artă și Bunăstare organizat
în Cluj-Napoca.

 Creșterea rolului Centrului ca pol de expertiză pentru
cultură și well-being

Forumul a propus o serie de prezentări și dezbateri legate
de modul în care arta și cultura pot contribui la calitatea
spațiilor urbane, la coeziunea și calitatea relațiilor dintr-o
comunitate și la bunăstarea fizică, emoțională și mentală a
locuitorilor unui oraș. Evenimentul s-a adresat specialiștilor
din sectorul public și academic, dar și celor interesați de
tema propusă. (decembrie)
Unspeakable
Spațiu Interior
2019

 Program artistic – rezidențe artistice, co-producții,
prezentare publică

 Este constituit primul Think Tank interdisciplinar, care
reunește experți naționali și internaționali.

Think Tank pentru Artă și Bunăstare
Spațiu Interior
2019

 Inițierea unor propuneri de politici publice și/sau măsuri
care să contribuie la creșterea accesului la cultură
pentru îmbunătățirea calității vieții și sănătății cetățenilor

Repere 2021

Proiecte europene

În cadrul Think Tank-ului ne propunem să dezbatem și
cercetăm, în următorii ani, potențialele abordări culturale ale
temei bunăstării fizice și psihologice în orașe. (decembrie)

 Proiect pilot: Spațiu de Artă și Well-being la Liceul
Onisifor Ghibu Cluj-Napoca
 Proiect pilot: Program de vouchere culturale pentru
well-being
Unspeakable
Spațiu Interior
2019

 Cercetare: Studii impact proiecte pilot și program artistic
 Ghiduri de intervenție și propuneri de scalare/replicare și
politici publice bazate pe proiectele pilot - spații de artă
și well-being, prescripții culturale, grupuri de lucru
 Publicație Art & Well-being
 Art & Well-being Forum
 Arts & Health Collective Pilot Project

Spațiu Interior în 2021

							

„Contextul pandemiei ne-a adus o serie de schimbări la nivel individual și colectiv, iar activitățile de cercetare și de
pilotare de anul trecut, prin care am explorat relația dintre artă și starea noastră, au evidențiat importanța și relevanța
artei asupra stării noastre de bine, în special în contextul pandemiei Covid-19. Obiectivul acestui an este să continuăm
activitatea începută anul trecut și să încurajăm instituțiile culturale, cercetătorii, artiștii, persoanele care lucrează în sfera
politicilor publice, dar și cu publicul larg să-și îndrepte atenția și spre această dimensiune a artei și a culturii.”
Claudia Cacovean, manager proiect
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 Better Cities - un eveniment care a încurajat conversațiile
dintre artiști, oameni de știință și urbaniști, sub egida Think
Tank-ului pentru Artă și Bunăstare.
O nouă întâlnire a Think-Tank-ului a avut loc la Cluj, cu
participarea a 40 de specialiști din domeniul psihologiei,
design-ului urban, cercetători din domeniul sănătății publice,
artiști, lucrători culturali, medici. (decembrie)

 Program pilot de prescripții culturale pentru burnout realizat
în parteneriat cu Create.Act.Enjoy.

www.innerspace.ro | www.art-wellbeing.eu

 Extinderea activităților la nivel european prin proiectul
Art & Well-being, un proiect finanțat prin programul Europa
Creativă și realizat în parteneriat cu alte trei instituții:
Bozar (BE), UGM Maribor Art Gallery (SL) și Bruno Kessler
Foundation (IT).
Proiectul Art & Well-being explorează potențialul artelor
de a spori bunăstarea individuală și a comunității, scopul
nostru fiind de a dezvolta noi procese, activități și rețele
pentru a sprijini instituțiile culturale, în parteneriat cu alte
părți interesate, cum ar fi municipalitățile, centrele de
îngrijire și planificatorii urbani din Europa. (octombrie)

 Art & Well-being explorează impactul pe care arta și
participarea culturală îl au asupra sănătății fizice, emoționale
și mentale, susține abordări artistice noi și dezvoltă
platforme de colaborare între actori din diferite discipline
pentru a spori starea de bine la nivel individual și comunitar.
Proiect co-finanțat de Comisia Europeană prin programul
Europa Creativă.
2019

 MESOC este un proiect de cercetare și inovare care
propune, testează și validează o abordare inovatoare pentru
măsurarea impactului social al politicilor și practicilor
culturale la nivelul orașelor, în relație cu cele trei teme cheie
ale Noii Agende Europene pentru Cultură: sănătate și wellbeing, dezvoltare urbană și participare publică. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Orizont 2020.

 Am demarat proiectul pilot Unspeakable, un atelier de
compoziție muzicală pentru adolescenți, în parteneriat cu
Asociația Notes & Ties.
Pe parcursul câtorva luni am realizat împreună cu artistul
Daniel Patrick Cohen atelierul de compoziție muzicală pentru
adolescenți, la care au participat 10 tineri cu și fără cunoștințe
muzicale care, pornind de la înțelegerea propriilor emoții, au
realizat compoziții muzicale originale, interpretate la finalul
programului de către artiști profesioniști. (octombrie)
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Programul România Remarcabilă dezvoltă o rețea de localități care atribuie patrimoniului și culturii rolul de motoare
ale dezvoltării rurale și regionale.
Inspirat din modelul programului Sites et cités remarquables de France, rețeaua susține localitățile sale membre să
aducă plus-valoare inițiativelor ce țin de cultura, specificul și patrimoniul local.
În acest moment, rețeaua conține 11 comune din Transilvania care beneficiază de acces la instruire, schimburi de
experiență și parteneriate, prezență la târguri și programe naționale, precum și colaborare în realizarea unui plan de
lucru particularizat pe tema cultură și patrimoniu.
Programul este realizat de Centrul Cultural Clujean în parteneriat cu Sites et Cités Remarquables de France și
Consiliului Județean Cluj, beneficiind și de patronajul ministerelor culturii din România și Franța.

România Remarcabilă 2017-2020

CULTURA CONECTEAZĂ

România Remarcabilă

www.romaniaremarcabila.ro

 Acțiuni de documentare în vederea extinderii rețelei
România Remarcabilă

2020
 Descoperă România Remarcabilă.

Pentru extinderea rețelei România Remarcabilă am realizat vizite
în teren și am pus bazele unor noi parteneriate cu noi comune
din județul Cluj - administrația și comunitatea locală din Dăbâca,
Fizeșu Gherlii, Țaga, Cojocna, Mociu, Cătina. (noiembrie)

“Descoperă România Remarcabilă” a reprezentat lansarea
unor ghiduri atractive care să stârnească interesul și să
ofere informații utile pentru a vizita comunele din rețeaua
România Remarcabilă. Evenimentul ”O zi în rețeaua România
Remarcabilă” s-a transformat în condițiile de pandemie într-o
inițiativă digitală. (august)

2019
 Conferința România Remarcabilă, primele 11 localități
au aderat la rețea: Beliș, Bonțida, Bârsana, Bucium, Fundata,
Plopiș, Moldovenești, Poieni, Ciurila, Vad și Valea Viilor.

 Ziua Porților Deschise în Comunitate - Bonțida și satele
înconjurătoare a urmărit revitalizarea patrimoniului cultural și
imaterial din zonă prin activarea comunității locale.

După evenimentul public, reprezentanții comunelor pilot au
participat la o primă sesiune de formare în cadrul programului.
(iunie)

Evenimentul a inclus un program de experiențe speciale prin
care vizitatorii au putut descoperi patrimoniul local: ateliere și
degustări în 6 locații diferite din comună, vizite în gospodăriile
unor localnici,artizani sau în locații mai puțin cunoscute din
zonă. (septembrie)

 O echipă interdisciplinară a realizat vizite de teren pentru
cartografierea patrimoniului rețelei și publicarea primului
catalog anual al programului.
O echipă interdisciplinară (un sociolog, un etnograf, un
fotograf, un expert pe turism și doi voluntari) a efectuat apoi
vizite în comunele membre ale rețelei, cu scopul cartografierii
și inventarierii patrimoniului local. Rezultatele vizitei au
fost sumarizate într-o primă ediție a catalogului România
Remarcabilă, tradus și în limba franceză. (septembrie)

 Dezvoltarea principiilor și instrumentelor de lucru ale rețelei
 Inițierea unui grup de tineri resursă pentru activitățile rețelei

Întâlnire Rețea
România Remarcabilă
2019

 Dezvoltarea parteneriatelor strategice cu Ministerul Culturii,
Sites et Cités Remarquables, Consiliul Județean Cluj
 Repertorierea și promovarea patrimoniului localităților
din rețea
 Facilitarea unor intervenții locale în beneficiul
comunităților rurale

Ziua Porților Deschise în Comunitate
România Remarcabilă
2020

Obiective 2021

 Programul România Remarcabilă și turismul.
Programul este promovat la Salonul Internațional de Patrimoniu
de la Paris și Târgul Internațional de Turism de la București.
(octombrie)
 Are loc adunarea anuală a rețelei la Cluj-Napoca, ocazie cu
care se vizitează și modele de bună practică în dezvoltarea
culturii locale în satul Răscruci.

Repere 2021

25 de persoane au luat parte la grupuri de lucru pentru analiza
primelor șase luni ale proiectului și planificarea activităților
următoare la nivel local. (noiembrie)

 Consolidarea rețelei România Remarcabilă

 Campanie de promovare și valorizare a patrimoniului
localităților rețelei
 Evenimente in situ și panotare obiective remarcabile

 Întâlniri ale grupului de lucru format din specialiști în turism,
patrimoniu, etnografie, dezvoltare locală.
Se pun bazele colaborării cu specialiști din țară dar și
specialiști de la Sites et Cités Remarquables de France care au
implementat deja acest tip de program. (septembrie)

 Participare Târgul de Patrimoniu de la Paris

2017

România Remarcabilă în 2021

 Primele activități pilot au loc în localitatea Sâncraiu,
îmbinând patrimoniul, cultura, tehnologia și turismul.

„Programul România Remarcabilă urmărește să identifice,
să valorifice și să transforme elementele de patrimoniu
material, imaterial și senzorial din cadrul rețelei în
experiențe relevante pentru consumatorul actual. Astfel,
în anul 2021, prin implicarea activă a comunităților,
cuvântul „remarcabil” va prinde viață sub diferite forme,
de la evenimente tematice până la trasee cultural-turistice,
dezvoltate în jurul patrimoniului național, local și personal.
Proiectele derulate în România Remarcabilă vor contribui
semnificativ la dezvoltarea rurală și regională prin
încurajarea inițiativelor din domeniul culturii.”

Conferința România Remarcabilă
România Remarcabilă
2019

2018

În luna octombrie am derulat un prim proiect test în cadrul TME,
la Sărbătoarea Măceșelor de la Sâncraiu. Am fost prezenți prin
standul de tehnologie al partenerilor noștri de la Techsylvania
și prin organizarea primei etape a Campionatului Transilvănean
De-a v-ați Ascunselea. (octombrie)

Întâlnire Rețea
România Remarcabilă
2019

Conferința România Remarcabilă
România Remarcabilă
2019

 Repertorierea patrimoniului localităților din rețea - fișe
de localitate/ documentare (meșteri și producători
locali, obiective de patrimoniu etc.)

Conferința România Remarcabilă
România Remarcabilă
2017

 Întâlnire de lucru cu autoritățile locale

 Are loc prima conferință România Remarcabilă, la care
au participat peste 50 de reprezentanți de comune din
Transilvania.
Proiectul a fost prezentat în cadrul conferinței „Patrimoniu și
cultură pentru dezvoltarea comunităților” și a dat startul înscrierii
în proiect pentru comunitățile transilvănene. (noiembrie)

Crina Mareș, manager proiect
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Jivipen, care înseamnă „viață” în limba romani, promovează cultura romă și formele contemporane de expresie a
vieții rome.
Proiectul se folosește de cultură pentru a aborda subiecte precum istoria romă sau a inegalităților care încă persistă
în societatea noastră, facilitând noi conexiuni între comunitățile rome și non-rome ale orașului.

Jivipen 2017-2020

CULTURA CONECTEAZĂ

Jivipen

2020

2019

 Am demarat prima ediție a Întâlnirilor Jivipen

 Am asigurat participarea la Școala de Vară de la Telciu a
10 copii din comunitățile din Pata-Rât, care au beneficiat de un
program intercultural.

Întâlnirile Jivipen reprezintă o serie de discuții online, cu diferiți
artiști sau activiști romi, într-un cadru relaxat, al căror scop este
promovarea cunoașterii și comunicării dintre minoritatea romă
și majoritari.
Prin intermediul Întâlnirilor Jivipen dorim să aducem în primplan viața și producția artistică și culturală romă, precum și
valorile sau viziunile care le structurează și animă. (iulie)

Proiectul include organizarea Zilelor Culturii Rome, eveniment anual ce are loc sub egida Zilelor Clujului, care susține
artiștii romi emergenți prin comisionarea lucrărilor acestora. Proiectul Jivipen sprijină de asemenea muzeele în
demersurile lor de a organiza colecții și programe dedicate culturii rome. Școli de vară pentru copii romi, o serie de
discuții dedicate unor tematici interculturale precum și un grup de lucru internațional completează agenda Jivipen.

 Atelierele „Roma (S)heroes” au fost destinate tinerelor și
tinerilor romi și neromi interesați să descopere dramaturgia
romă contemporană și să exploreze creativ figura eroinei /
eroului.

www.cccluj.ro/jivipen

Împreună cu trainerii Mihaela Drăgan și Zita Moldovan de la
Giuvlipen, participantele și participanții au putut intra în contact
cu texte de dramaturgie romă pentru o incursiune în lumea
storytelling-ului și a scrierii dramatice. (septembrie)

Obiective 2021

Copiii de la Școala Traian Dârjan au participat în cadrul Școlii
de Vară de la Telciu la spectacole de teatru, ateliere de animație
și jonglerie, proiecții de film și au fost însoțiți pe tot parcursul
evenimentului de Claudia Demeter, profesoară, și Selma Dragoș,
artistă rezidentă în cadrul proiectului Arta în Joacă. (august)
 Zilele Culturii Rome la Zilele Clujului: am organizat o
secțiune dedicată culturii rome în cadrul evenimentului oficial
al orașului.
Programul a fost pregătit de curatorii Alexandru Fechete și
Selma Dragoș și a cuprins trei spectacole de teatru (Voi n-ați
văzut nimic, Sexodrom, Vi me som rom), ateliere de lectură de
basme rome, dezbateri, performance-uri participative și ateliere
de teatru forum. (septembrie)
 Prin intermediul Voucherului Cultural, am facilitat accesul la
diferite evenimente culturale pentru comunitățile din Pata-Rât.

Zilele Culturii Rome la Zilele Clujului
Jivipen
2017

 Îmbunătățirea relațiilor dintre romi și ne-romi, a
percepției și a reflectării publice a minorității rome

Cu sprijinul unei finanțări prin Fondul Jazz in the Park, am
demarat mai multe acțiuni de creștere a accesului la cultură
pentru copiii și adulții din comunitățile rome ale orașului.
(noiembrie)

 Promovarea și susținerea artiștilor și producătorilor romi
 Facilitarea accesului locuitorilor din Pata Rât la
activități culturale și sociale

Repere 2021

2018
 Zilele Culturii Rome s-au extins pentru a cuprinde filme,
spectacole de teatru sau discuții despre viața și cultura romilor.

„Vi me som rom”
Jivipen
2019

 Colaborarea cu instituțiile și organizațiile culturale
pentru a crește reprezentarea culturii și istoriei romilor
în colecțiile și programele lor culturale

În anul 2018, Jivipen a inițiat o zi dedicată culturii romilor (19
mai) în cadrul Zilelor Clujului. Proiectul a facilitat participarea
unui număr de 150 de copii și adulți din Pata Rât la diferite
activități din programul Zilelor Clujului, cu sprijinul mediatorilor
culturali Alexandru Fechete, Emese Apai și Izabella Kasza. (mai)

 Activități interculturale: Zilele Culturii Rome – în cadrul
Zilelor Clujului; Întâlnirile Jivipen; Tabere de vară

2017

Zilele Culturii Rome la Zilele Clujului
Jivipen
2019

 Promovarea și susținerea culturii romilor: Expoziția
Cunoaște rOmul, Ziua Internațională a Romilor

 Pentru prima dată, Zilele Clujului au inclus o secțiune
dedicată culturii rome.

 Acces cultural și participare la viața orașului pentru
oamenii din Pata Rât: Voucher cultural

Jivipen în 2021
Dezbatere în cadrul Zilelor Culturii Rome
Jivipen
2019

„Dorim ca anul 2021 să aducă măcar un crâmpei din
normalitatea pierdută odată cu debutul pandemiei și să
ne putem astfel bucura împreună la o nouă ediție a Zilelor
Culturii Rome ori să putem facilita participarea și accesul
copiilor și tinerilor din Pata-Rât la evenimente culturale pe
care Clujul le poate oferi. Pregătim de asemenea o nouă
tabără pentru copii de la Școala Traian Dârjan, după cum
vom continua și cu activitățile inter-culturale pe care le
desfășurăm prin intermediul Întâlnirilor Jivipen.”

Ediția pilot a Jivipen a căutat să ofere comunității rome prilejuri
de a se prezenta în fața celorlalte comunități clujene și de a se
bucura de oraș alături de ele. Am făcut acest lucru organizând
un concert al trupei Taraf de Caliu la Pata Rât (1000 de
participanți) și o zonă de activități Jivipen în Parcul Central din
Cluj. Proiectul a beneficiat de sprijinul Jazz in the Park, organizat
de Asociația Fapte, membră a CCC, al lui Alexandru Fechete,
activist și facilitator comunitar din comunitatea de la Pata Rât
și al Centrul Național pentru Cultura Romilor. Programul Jivipen
din Parcul Central a cuprins concerte și spectacole de dans cu
artiști din comunitatea de la Pata Rât, prezentări și ateliere ale
meșterilor tradiționali din comunitate, precum și spectacolul
de teatru „Dacă nu mă vezi, nu mă cunoști”, de Marcel Costea
și John Bergman. La finalul activităților Jivipen am efectuat
o cercetare în rândul comunității roma, din care am aflat mai
multe despre dorințele lor de a se implica în activități similare în
viitor. (mai)

Expoziția Cunoaște rOmul
Jivipen
2020

 Colaborări instituționale pentru reprezentarea culturii
și istoriei romilor în colecții și programe publice Muzeul Etnografic al Transilvaniei

 Expoziția „Cunoaște rOmul” a prezentat istoria romilor
într-un mod care a îmbinat evenimentele și deciziile politice cu
destinele reale ale oamenilor.
Expoziția a alternat prezentarea unor personalități rome
marcante cu evenimentele și forțele impersonale, de multe ori
dramatice, prin care a trecut comunitatea romă din Europa.
Curatorul expoziției a fost Alexandru Fechete, activist pentru
drepturile omului. (noiembrie)

Alexandru Boguș, manager proiect
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Divizia de Inovare Urbană (DIU) din Cluj-Napoca este un program de cercetare-dezvoltare care reunește idei,
cunoaștere și resurse din societatea civilă, sectorul academic, sectorul cultural, sectorul de afaceri și administrația
publică pentru a propune soluții alternative la provocările strategice ale orașului.
Dezvoltată în parteneriat cu Centrul de Inovare și Imaginație Civică al Municipalității, Divizia se concentrează pe
proiecte de cercetare-dezvoltare în mobilitate urbană, viitorul muncii și reziliență urbană.
www.diviziadeinovare.ro

Obiective 2021
 Implementarea Burselor de Inovare Cluj și a sesiunilor
de transfer Future of Work (FoW)
Conferința Dialoguri Urbane
Divizia de Inovare Urbană
2018

 Înțelegerea lecțiilor învățate din mecanismele de
inovare și transfer dezvoltate în DIU 2017-2021
 Identificarea modelului de transfer al DIU

Repere 2021
 Sesiuni de lucru pentru agrearea modelului de
transfer DIU
 Sesiuni de transfer pentru mecanismele de inovare
din FoW

“Arta în Mișcare”
Divizia de Inovare Urbană
2019

 Future of Work – Implementare și suport pentru
implementarea activităților din proiect

Divizia de Inovare Urbană în 2021
„2021 este momentul de reflecție despre viitorul
programului Diviziei de Inovare Urbană Cluj-Napoca.
În cadrul festivalului Cluj Future of Work urmează să
analizăm lecțiile învățate din proiectele pilot din cele 3 arii
tematice pe care am lucrat din 2017. Cel mai important,
vom analiza, alături de partenerii din proiectele noastre,
ce elemente, metodologii și structuri pot fi cele mai utile
pentru a consolida capacitatea de cooperare în proiecte
de cercetare-dezvoltare axate pe inovare urbană.”

Conferința Dialoguri Urbane
Divizia de Inovare Urbană
2019

Anamaria Vrabie, director Divizia de Inovare Urbană din
Cluj-Napoca

Divizia de Inovare Urbană 2017-2020

CULTURA LUCREAZĂ

Divizia de Inovare Urbană

Transilvan, Cluj IT Cluster, Transilvania IT Cluster, Festivalul
Internațional de Film Transilvania, Universitatea de Artă și
Design din Cluj-Napoca și ZAIN Festivalul de Creativitate al
Transilvaniei. (mai)

2020
 Mobilitate Urbană: o primă optimizare a sistemului de
utilizare a transportului public de către studenți.
În urma recomandărilor rezultate din Pactul de Mobilitate,
Consiliul Local a aprobat o primă optimizare a sistemului
de utilizare a transportului public de către studenți. În luna
martie am comunicat schimbările făcute prin HCL, încheind
astfel etapa de transfer a activităților pe această arie
tematică. (martie)

2018

 Reziliență Urbană: am demarat Cluj Resilience Tracker,
un demers de înțelegere a modului în care organizațiile
clujene au răspuns la criza cauzată de pandemia Covid-19.

În anul 2018 a fost constituit „Pactul pentru Mobilitate”,
un grup de lucru ce reunește specialiști din administrația
locală, companii și universități, interesați de utilizarea datelor
legate de trafic la nivel municipal pentru proiecte civice care
îmbunătățesc calitatea vieții. (martie)

 Am adus împreună un grup de lucru interdisciplinar
pentru a dezvolta Pactul de Mobilitate și propune
recomandări pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic în
oraș.

CRT a documentat modul în care organizațiile nonprofit,
mediul academic, cel de afaceri și autoritățile publice locale
au răspuns la criza cauzată de pandemia COVID-19, pentru
a identifica schimbările necesare pe termen mediu în
comunitatea noastră. (aprilie)

 Cele trei proiecte câștigătoare ale Fondului de Inovare
au propus comunității noi scenarii pentru folosirea unor
spații comune.

 Studiul Maparea răspunsului la pandemia COVID-19
(nivel național și local), efectuat în colaborare cu Asociația
pentru Relații Comunitare și Institutul de Cercetare Făgăraș.
În perioada iulie - august în colaborare cu Asociația pentru
Relații Comunitare și Institutul de Cercetare Făgăraș
ne-am concentrat pe înțelegerea modului de mobilizare
a comunității clujene, maparea rețelelor de colaborare și
determinarea competențelor persoanelor care au răspuns
rapid în contextul situației de urgență cauzată de pandemia
Covid-19. Rezultatele acestui studiu, împreună cu cercetările
anterioare au contribuit la dezvoltarea inițiativei Bursele de
Inovare Cluj. (iulie)

 S-a anunțat înființarea Diviziei de Inovare Urbană din
Cluj-Napoca, ca parteneriat între Centrul Cultural Clujean și
Primăria Municipiului.
Aceasta a fost dezvoltată cu implicarea tuturor actorilor
strategici cheie ai orașului: universități, clustere de
tehnologie și afaceri, societatea civilă, sector cultural.
Divizia cercetează, experimentează și prototipează soluții
alternative la trei categorii de provocări cheie ale orașului:
mobilitate, locuire și viitorul muncii, colectând și analizând
date, construind scenarii de lucru și măsurând impactul
unor intervenții experimentale care caută să lucreze cu
comportamentele sociale ale cetățenilor. (noiembrie)

 Viitorul Muncii: Pregătirea și lansarea programului
re:form.
Re:form este un program de facilitare și microfinanțare
pentru regândirea practicilor de muncă în cultură. Acesta
susține, prin sprijin financiar și consultanță specializată, 5
organizații culturale clujene care doresc să dezvolte și să
implementeze soluții experimentale la provocările muncii în
sectorul cultural. (octombrie)

2017
 Am lansat primul apel către grupuri de cetățeni
interesați să experimenteze cu reamenajarea spațiilor
dintre blocurile lor pentru a încuraja comportamente care
contribuie la mobilitatea urbană durabilă.

 Viitorul Muncii: Pregătirea mecanismului Bursele de
Inovare Cluj-Napoca (BIC).

I-am invitat pe riverani să propună și să testeze proiecte de
transformare a spațiilor din cartierele Mărăști și Mănăștur.
Au fost alese pentru testare zonele Scorțarilor – Canalul
Morii, Bucegi – Pârâul Calvaria și Molnar Piuariu – UTCN
Mărăști. Un prim experiment a avut loc în noiembrie, când
Street Food Festival a închis circulația pe strada Piuariu din
Mărăști, iar studenții Facultății de Arhitectură au evaluat prin
130 de chestionare interesul riveranilor pentru scenariile
pentru transformarea zonei. (octombrie)

BIC sunt un mecanism de susținere a lecțiilor învățate
despre colaborarea dintre mediul public și privat în contexte
incerte. Aplicanții pot alege să lucreze pe una din cele patru
teme propuse: (1)Achiziții bazate pe principii inovative,
(2) Jurnalism de soluții, (3) Protocoale de colaborare, (4)
Protocoale date deschise. (noiembrie)
2019
 S-a lansat primul proiect din Estul Europei finanțat prin
Urban Innovative Actions, Cluj Future of Work.

Proiecte europene

Cluj Future of Work este un proiect inițiat de Divizia de
Inovare Urbană din Cluj-Napoca, creată de Centrul Cultural
Clujean în parteneriat cu Centrul de Inovare și Imaginație
Civică din Primăria Cluj-Napoca.
Cluj Future of Work este realizat în co-management de
către Primăria Cluj-Napoca și Centrul Cultural Clujean,
într-un consorțiu cu alte opt organizații locale: Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj,
Clusterul de Industrii Creative Transilvania, Cluster Mobilier
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Proiectele alese au fost: Pârâul nostru de La Terenuri
- alternative de petrecere a timpului liber în Mănăștur,
Street Food Molnar Piuariu - redarea străzii Molnar Piuariu
pietonilor timp de un weekend și Verde pe Canalul Morii alternative de petrecere a timpului liber în Mărăști. (mai)

 Cluj Future of Work studiază și testează posibilități
prin care orașul se poate pregăti pentru provocările pe care
viitorul le va aduce pe piața forței de muncă. Proiect cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Urban Innovative Actions.
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Culturepreneurs este un program de educație antreprenorială dedicat profesioniștilor din sectoarele culturale și
creative.
Proiectul susține crearea și dezvoltarea de afaceri non-sociale sau sociale în design, film, muzică, meșteșuguri,
edituri și alte sectoare creative, oferind acces la spații și laboratoare de coworking, instruire și consultanță în
management, tehnologie și provocări ale societății, precum și prin organizarea de oportunități de întâlnire și de
networking cu părțile interesate relevante.
Programul Culturepreneurs este o componentă cheie a proiectului nostru de cercetare și dezvoltare Cluj Future of
Work, co-finanțat de Comisia Europeană prin Urban Innovative Actions.

Culturepreneurs 2018-2020

CULTURA LUCREAZĂ

Culturepreneurs

www.culturepreneurs.ro

Obiective 2021
 Desfășurarea modulelor de specialitate CLTP 2020-2021

2020

 Livrarea primelor șase module de învățare.

 Selecția participanților a parcurs mai multe etape pentru a
identifica idei de afaceri din sectorul cultural și creativ.

În prima etapă a programului Culturepreneurs au fost
livrate șase module de învățare: Systems Thinking și Open
Innovation, Management și Strategie, Marketing și Comunicare,
Management Financiar și Legalitate, Digitalizare, Gândire
artistică. (octombrie)

Antreprenorii debutanți sau avansați care s-au înscris în
program au acces gratuit la ateliere de formare, programe
de mentorat, dar și la spații, echipamente și premii în bani
pentru a-și pune ideile în aplicare. Culturepreneurs este dedicat
profesioniștilor din sectoarele culturale și creative, deschiși către
tehnologie, care intenționează să dezvolte proiecte sustenabile.
(iunie)

 Prima etapă a actualului program s-a încheiat cu o sesiune
de pitching și prezentarea ideilor dezvoltate.
În 7 decembrie a avut loc prima sesiune de pitching
Culturepreneurs 20/21, în cadrul căreia participanții au putut
să-și prezinte ideile conturate de-a lungul primelor șase module
din program, precum și așteptările privind dezvoltarea acestora
în cea de-a doua etapă. (decembrie)

 Lansarea programului Culturepreneurs 20/21.
Pe 21 septembrie a avut loc startul oficial al Culturepreneurs
20/21 și a inclus prezentarea conținutului programului,
a trainerilor implicați și a participanților. Momentul a fost
marcat printr-o întâlnire online la care au participat cei 69
de creativi selectați în urma apelului public organizat în luna
iunie, alături de profesioniști din cadrul Clusterul de Industrii
Creative Transilvania, Cluster Mobilier Transilvan, Cluj IT
Cluster, Transilvania IT Cluster, Festivalul Internațional de Film
Transilvania, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca și
ZAIN Festivalul de Creativitate al Transilvaniei. (septembrie)

2019
 60 de idei intră în cea de-a doua ediție a programului,
TimOrientalism, Art Crawl, Culturescu, Producții culturale
pentru educație și Support your local artist fiind selectați ca
finaliști. (mai)
 Culturepreneurs s-a alăturat proiectului Cluj Future of Work
finanțat de UIA pentru a testa noi modalități prin care munca în
sectoarele culturale și creative poate fi mai sustenabilă.

 Facilitarea accesului participanților la laboratoare
și consultanță specializată pentru prototiparea și
dezvoltarea ideilor

Cluj Future of Work studiază și testează posibilități prin care
orașul se poate pregăti pentru provocările pe care viitorul le
va aduce pe piața forței de muncă. Avem în vedere mai ales
aspecte culturale și sociale: care sunt joburile care se pot
dezvolta în sectoarele culturale și creative, ce se va întâmpla în
sectoarele cu risc mare de automatizare, ce se va întâmpla în
sectoarele care au deja probleme de integrare pe piața muncii.
(noiembrie)

Culturepreneurs în 2021

		

A doua ediție a Culturepreneurs
Culturepreneurs
2019

„Culturepreneurs în 2021 va fi despre testarea soluțiilor
gândite pentru comunitatea antreprenorilor creativi și
culturali, dar și despre viabilitatea și transferul lor în
ecosistemul local și de ce nu, național. Ne dorim ca tot ce
am construit în acest an, în cadrul proiectului Cluj Future
of Work, alături de partenerii noștri, să fie ceva durabil, să
ofere un sprijin real și să ajute antreprenori din industriile
culturale și creative să evolueze și să își transforme ideile
în adevărate afaceri, organizații, proiecte de succes.”

2018
 S-a lansat prima ediție a Culturepreneurs, care a oferit
instruire și îndrumare pentru dezvoltarea a 13 idei de proiect.
Partenerii proiectului au fost: Cluj Hub, Cluj Startups,
Romanian IT, Cluj IT, Innovation Labs Cluj/Simplon, Spherik
Accelerator, Arxia, Cluj Cowork, Startup Weekend Cluj, Today
Software Magazine, Silicon Forest, TIFF, Electric Castle, Fapte,
Universitatea de Artă și Design, ZAIN, Rotaract, Scientifica,
Transylvania Opera Academy, CREIC, Hosterion, Carabas
& Lungu, Consiliul Județean Cluj, Primăria Cluj - Napoca.
(octombrie)
 Patru proiecte au fost premiate la finalizarea primei ediții: Art
to Go, Circus Fairies, Gaming și Fotopia Collective Festival.
La ediția din anul 2018, au fost selectate 13 idei de proiecte,
aplicanții trecând prin mai multe ateliere și programe de
mentorat în vederea dezvoltării ideilor. La final acestea au fost
prezentate într-un eveniment public și au fost premiate cele
mai bune 4 proiecte: Art to Go (Bogdan Odăgescu și Oana
Banu), Circ Contemporan – Circus Fairies (Ana Leoca), Gaming
(Oana Stănculescu) și Fotopia Collective Festival (Călin Ilea).
(decembrie)

Prima ediție a Culturepreneurs
Culturepreneurs
2018

A doua ediție a Culturepreneurs
Culturepreneurs
2019

Andreea Bercan, manager proiect

Prima ediție a Culturepreneurs
Culturepreneurs
2018

 Inițierea ediției a 4-a a Culturepreneurs

A doua ediție a Culturepreneurs
Culturepreneurs
2019

Închiderea programului
Culturepreneurs
2019

 Dezvoltarea planului de transfer a programului
Culturepreneurs
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Rolul Quantum este de a cultiva apetitul pentru știință și inovare în comunitatea locală și de a dezvolta capacitatea a
patru grupuri majore (profesori, muzee, artiști și industrie) de a se implica în activități și ateliere educaționale bazate
pe participare și încurajarea creativității.

Quantum 2018-2020

Quantum este un program de educație STEAM (știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică) inspirat de nevoia
unui prim centru de științe în România.

 2020 A doua ediție a festivalului de știință Quantum
Questions a propus o călătorie DE LA MICRO LA MACRO,
prin 18 lucrări încadrate în două teme principale: microbiomul
uman și macro-sustenabilitatea colectivă.

Acesta a presupus construcția unor sisteme automatizate
pentru eficientizarea ecosistemelor unui Terrarium și crearea
unei aplicații pentru controlul de la distanță. Hackathon Heroes
a avut loc la Cluj-Napoca alături de 18 participanți. (mai)

Festivalul Quantum Questions a avut loc în perioada 24 nov - 12
decembrie, într-o formulă adaptată la contextul global și ținând
cont de măsurile de siguranță și sănătate publică determinate
de pandemia Covid-19, prin organizarea unei expoziții în vitrinele
stradale ale fostului Hotel Continental din Cluj-Napoca și ale
ceainăriei Demmers Teehaus. (noiembrie)			

 Prima ediție a Festivalului STEAM, Quantum Questions,
a mobilizat artiști, oameni de știință și o audiență de 500 de
persoane.
Festivalul Quantum Questions a presupus două zile pline de
interacțiuni cu știința într-o varietate de activități – de la instalații
potrivite atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici, până la
activități educaționale, proiecții video și expoziții – răspândite în
centrul Clujului. (iunie)

Organizăm ateliere și programe de formare în mediere științifică pentru educatori și cercetători, derulăm activități
STEAM, inclusiv festivalul Quantum Questions și promovăm știința către publicul larg prin noi formate de implicare.
www.quantum-cluj.ro

Obiective 2021
 Inițierea, dezvoltarea și lansarea Qub
 Promovarea comunicării științifice și a educației
STEAM

Expoziție pop-up, EFECT – Quantum Questions
Quantum
2020

CULTURA LUCREAZĂ

Quantum

 Hackathon Heroes a fost organizat împreună cu
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din ClujNapoca și Cité des sciences et de l'Industrie - Universcience
Paris.

2020

2018
 Re-Think Plastic, un proiect STEAM care încurajează
reciclarea și transformarea deșeurilor de plastic, a fost pilotat
în cadrul inițiativei Quantum.
Re-Think Plastic a inclus construcția unui atelier temporar
de reciclare a plasticului, un proiect colaborativ cu studenți
și designeri locali, ateliere pentru copii (Snowflake Academy)
sau pentru publicul larg (Punga de pungi) și prezentări pentru
publicul larg. În cadrul Weekend-ului Porților Deschise, găzduit
de Casa TIFF, a avut loc și o sesiune de discuții pe tema
„Plasticul, provocări și soluții. Cum putem crește rata de
reciclare în județul Cluj?”, la care au participat specialiști și actori
relevanți din domeniu. La evenimente au participat peste 600
de persoane, dintre care circa 120 de copii din școlile partenere
programului Arta în Joacă. (decembrie)

Re-Think Plastic
Quantum
2018

2019

Repere 2021

 Un program de formare în comunicare științifică a fost livrat
în colaborare cu Universcience Paris.

 Learning Qub - planificare, formare, lansare

În parteneriat cu Universcience (Paris) am demarat programul
local de formare de mediatori științifici, derulând o primă ediție
a Școlii de mediere științifică. Participanții au fost formați în
tehnici de moderare și co-creare, în dezvoltarea activităților de
cunoaștere, în tehnici de prezentare avansate pentru diferite
audiențe și în folosirea mijloacelor de comunicare alternative.
(aprilie)

 Workshop on Audience Engagement | Studiotopia
 Întâlniri de lucru, parteneriate strategice și contribuții
Science Centre

Festivalul Quantum Questions
Quantum
2019

„Anul acesta construim. Construim un loc în care ne
dăm voie să explorăm, să clădim sau să dărâmăm pe
măsură ce răspundem la o sumedenie de întrebări.
Construim un loc în care vom colabora. Acum știm,
granițele sunt invizibile iar noi putem vorbi mai multe
limbi într-una singură. Construim Qub pentru că ne este
dor de noi, de voi, și pentru că vrem să fim relevanți.
Fuzionăm discipline, aducem educația STEAM într-un
format out-of-the-box și testăm noi concepte pentru
a aduce cunoașterea științifică la îndemâna tuturor.
Pregătim terenul pentru o bibliotecă fizică și digitală de
resurse educaționale, testăm formate inovatoare pentru
dezvoltarea profesională a profesorilor și pentru a veni în
întâmpinarea ideilor creative ale studenților.”

 STUDIOTOPIA – Art meets Science in the Anthropocene
își propune să încurajeze colaborarea dintre artiști și cercetători,
mediul academic, mediul creativ și publicul larg. Proiectul este
co-finanțat de programul Europa Creativă al Uniunii Europene.
Curs de formare în mediere științifică
Academia Schimbării
2019

Festivalul Quantum Questions
Quantum
2019

Quantum în 2021

Proiecte europene

 Learning Qub pune bazele unui centru de resurse pentru
educația STEAM la Cluj-Napoca care propune și testează soluții
inovatoare la provocările sistemului educațional. Proiect finanțat
de Fondation Botnar.

Festivalul Quantum Questions
Quantum
2019

Miruna Amza, manager proiect
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Culture Next este o rețea care sprijină orașe europene să implementeze programe și strategii de dezvoltare urbană
prin cultură.
Rețeaua a fost fondată în 2017 de foste sau actuale candidate la titlul de Capitală Europeană a Culturii și
construiește în jurul experienței, proceselor participative și colaborărilor dezvoltate pe parcursul candidaturii.
Programul rețelei se concentrează pe creșterea capacității membrilor, organizarea de conferințe și întâlniri anuale și
dezvoltarea unei platforme pentru promovarea orașelor membre, precum și facilitarea de colaborări între acestea. Nu
în ultimul rând, rețeaua își propune să devină o voce în conturarea politicilor culturale europene.

Culture Next 2015-2020

CULTURA CONECTEAZĂ

Culture Next

2019

 Întâlnirea Rețelei Culture Next #6 - Oulu Finlanda
(reprogramată online)

 A patra întâlnire a rețelei a avut loc la Debrecen, Ungaria
și s-a concentrat pe relația dintre cultură și turism. (mai)

Anulată în ultimul moment din cauza pandemiei, a șasea
întâlnire Culture Next, pregătită pentru Oulu, s-a mutat în online
și a conținut discuții despre dezvoltarea rețelei, colaborări
între orașele membre și ateliere de pregătire a vizitei juriului.
Întâlnirea a fost grupată în 4 sesiuni de lucru de câte o jumătate
de zi, la fiecare participând, în medie, câte 20 de participanți.
Invitatul special al întâlnirii CN de la Oulu a fost Steve Green,
fost președinte al British Council și fost președinte al juriului
european ECoC. (martie)

 Trei orașe din Lituania: Klaipeda, Plunge și Neringa au
găzduit a cincea întâlnire a rețelei.
S-au pus bazele pentru colaborări punctuale între orașele
membre ale Culture Next, dar și pentru primele proiecte
comune ale rețelei: un fond al orașelor care să finanțeze
proiecte artistice greu finanțabile și un ghid de bune practici
pentru cultura ca dezvoltare durabilă în orașe. (septembrie)
2018

 Culture Next Restart Session, 15 octombrie (online)

 Are loc a doua întâlnire a rețelei la Cluj-Napoca,
organizată de Centrul Cultural Clujean.

O întâlnire online la care am prezentat viziunea rețelei pe
următorii ani, cu trei priorități: 1. Construirea capacității rețelei
de a facilita partajarea resurselor și a cunoștințelor, colaborarea
peer-to-peer și de la oraș la oraș și sprijinul între orașele sale
membre; 2. Dezvoltarea inițiativelor rețelei care să consolideze
orașele membre și să se transforme în modele pentru
consolidarea capacităților în sectorul cultural; 3. Să devină o
voce relevantă pentru politicile culturale la nivel internațional.
(octombrie)

www.culturenext.eu

Obiective 2021
 Reorganizarea rețelei
 Lansarea programului 2021 A Capital Year for Culture

Întâlnire rețea în Aveiro, Portugalia
Culture Next
2018

2020

În cadrul întâlnirii a fost organizată conferința „Impact
through Culture: From Economic to Social Value Creation”
cu Pier Luigi Sacco, profesor universitar, cercetător și fost
consilier al Comisarului European pentru Cultură și Educație.
(mai)
 Aveiro este gazda celei de-a treia întâlniri a rețelei.

 Lansarea Cities Fund for Culture

În cadrul acestei întâlniri s-au conturat principiile comune
care animă toate orașele înscrise în rețea. Programul
întâlnirilor a inclus ateliere de lucru pentru membrii rețelei și
experți invitați, discuții și sesiuni de planificare a activităților
rețelei pentru următorii 2 ani. A avut loc și o discuție publică
pe tema “Dezvoltarea culturală a orașelor – împărtășirea de
bune practici”. (octombrie)

Întâlnirea orașelor membre în contextul
pandemiei COVID-19
Culture Next
2020

Repere 2021
 Restructurarea rețelei
 Lansarea Fondului Orașelor

Întâlnirea din Aveiro, Portugalia
Culture Next
2018

 Organizarea unei întâlniri de rețea la Cluj

2017
 Prima conferință a Rețelei Orașelor a avut loc în ClujNapoca cu participarea a 8 orașe co-fondatoare ale rețelei.
La conferință au participat reprezentanți din Eleusis
(Grecia), Aveiro, Braga și Guimaraes (Portugalia), Košice
(Slovacia), Debrecen (Ungaria), Klaipeda și Plunge
(Lituania), Leeds (Marea Britanie), precum și din ClujNapoca, Timișoara, Târgu Mureș, Baia Mare, Alba Iulia
și Sfântu Gheorghe. Evenimentul a oferit cadrul pentru
stabilirea misiunii și modului de lucru al Rețelei Orașelor
Culturale înființate la inițiativa Clujului. (septembrie)

Întâlnirea din Aveiro, Portugalia
Culture Next
2018

 Întâlnire anuală de rețea la Cluj-Napoca

2015
 Șase orașe europene s-au întâlnit în Cluj-Napoca pentru
a creiona un concept a ceea ce la început a purtat numele
de Rețeaua Orașelor Candidate.

Întâlnire rețea în Lithuania
Culture Next
2019

Întâlnirea din Lituania
Culture Next
2019

Rețeaua are scopul de a reuni orașele europene care pun
cultura la baza strategiilor lor de dezvoltare locală. (mai)

26

27

Realizăm studii și sondaje privind starea sectoarelor culturale și creative și impactul culturii în societate.
Pentru a pune bazele unui observator statistic în domeniul culturii la Cluj-Napoca, Centrul propune realizarea unei
diagnoze a sectorului cultural și dezvoltarea unei metodologii și a unor serii de cercetări cu privire la participarea
culturală.
Pentru a ne fundamenta acțiunile și a propune mecanisme și politici bazate pe date, inițiem cercetări în toate
domeniile de acțiune ale proiectelor centrului (well-being, mobilitate urbană, participare socială, dezvoltare
urbană etc).
www.cccluj.ro/research

Obiective 2021

Cercetări ale Centrului Cultural Clujean

CULTURA CONECTEAZĂ

Cercetare

 Consolidarea metodologiei pentru dezvoltarea unui
Observator de date în domeniul culturii
Prescripții culturale pentru burnout
Art & Well-being
2020

 Dezvoltarea unei platforme digitale și a unor
instrumente de colectare de date și măsurare a
impactului culturii

2020

2019

 LEAP: Am făcut parte din consorțiul proiectului LEAP și
am contribuit la finalizarea raportului de cercetare LEAP,
la realizarea proceselor consultative și la comunicarea
proiectului.

 Studiu cu privire la nevoile și percepțiile studenților din Cluj,
realizat în colaborare cu Facultatea de Sociologie și Asistență
Socială, UBB.
 Munca în cultură și cultura muncii. Tendințele de
transformare ale modului de organizare a muncii. Studii de caz
cu privire la munca în cultură și munca informală., realizat în
colaborare cu Facultatea de Sociologie și Asistență Socială,
UBB, pentru proiectul Cluj Future of Work.

 inDICEs: Pentru cercetările realizate în cadrul proiectului
inDICEs, am participat la maparea și colectarea datelor în
România pentru inițiative (cum ar fi aplicații, expoziții digitale,
jocuri, servicii educaționale, comunități, practici sau alte
aspecte intangibile etc) în care resursele culturale digitale de
la muzee, arhive și biblioteci sunt aplicate unor noi produse,
servicii sau inițiative care generează impact cultural, social sau
economic, ca parte a paradigmei Culture 2.0 (în care entitățile,
fie ele instituții publice, firme private sau ONG-uri reutilizează
patrimoniul cultural digital într-un produs sau serviciu) sau a
paradigmei Culture 3.0.

 Culturepreneurs: Competitivitatea industriilor culturale și
creative din Cluj-Napoca și zona metropolitană în context
european, realizat în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe
Politice, Administrative şi ale Comunicării, UBB; pentru
proiectul Cluj Future of Work.
 Impactul automatizării și digitalizării asupra muncii și
capitalului în Zona Metropolitană Cluj, realizat în colaborare
cu Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor, UBB; pentru
proiectul Cluj Future of Work.

 MESOC: Maparea și colectarea de date de la o serie de
actori locali care derulează sau au derulat programe care
utilizează cultura pentru a contribui la transformare pe tema
Health & Well-being și care au un impact social la nivelul
orașului. Clujul este unul dintre cele trei orașe pilot în care se
măsoară acest tip de intervenții.

 Studiu cu privire la bunăstarea medicilor rezidenți, realizat
în colaborare cu Spitalul Clinic Județean de Urgență și
Departamentul de Sănătate Publică al FSPAC, UBB, în cadrul
proiectului Spațiu Interior.
 Studiu privind publicul spațiilor independente de artele
spectacolului din Cluj-Napoca.

Repere 2021
 Observator cultural Cluj-Napoca – platformă digital de
colectare date și instrumente
Art Consumption and Well-being during the
Covid-19 pandemic
Cercetare
2020

 MESOC: Measuring the Social Dimension of Culture
- Cluj-Napoa oraș pilot ”Sănătate și well-being” –
colectare date, studii de caz, analize, focus grupuri,
ateliere
 inDICEs: Measuring the Impact of Digital Culture –
colectare de date, analize, grupuri de lucru, webinar
 Cercetările Art & Well-being
 Cercetările Cluj Future of Work, ediția a II-a
 Publicații, articole științifice, campanii de comunicare
a rezultatelor cercetărilor

Expoziția All the Suns de Radu Cioca
Art & Well-being
2021

Activitatea de cercetare în anul 2021

Prescripții culturale pentru burnout
Art & Well-being
2020

 Dezvoltarea unei metodologii și a unor instrumente
proprii de comunicare publică a rezultatelor
cercetărilor

Proiecte europene
 MESOC este un proiect de cercetare și inovare care
propune, testează și validează o abordare inovatoare pentru
măsurarea impactului social al politicilor și practicilor culturale la
nivelul orașelor, în relație cu cele trei teme cheie ale Noii Agende
Europene pentru Cultură: sănătate și well-being, dezvoltare
urbană și participare publică. Proiect co-finanțat de Uniunea
Europeană prin programul Orizont 2020.
 Art & Well-being: Am inițiat și coordonat împreună cu
partenerii din proiectul Art & Well-being o cercetare la nivel
European care atestă efectul benefic al artelor asupra stării de
bine pe parcursul pandemiei Covid 19.

 inDICEs contribuie la înțelegerea potențialului social și
economic al digitalizării și al reutilizării inovatoare a bunurilor
culturale și dezvoltă instrumente pentru a măsura și crește
impactul digitalizării patrimoniului cultural în Europa. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Orizont 2020.

 Art & well-being: Am organizat o versiune pilot a
prescripțiilor culturale, sub forma unor ateliere creative
adresate persoanelor cu simptome de burnout. Atelierele
au fost facilitate de artiști din echipa Create.Act.Enjoy și au
constat în exerciții bazate pe diferite tehnici artistice. Designul
atelierelor creative care constituie prescripțiile culturale a fost
realizat de o echipă de experți și cercetători în domeniul artei și
al sănătății, pe baza rezultatelor studiilor de specialitate.

„Anul acesta vom continua cercetările inițiate în anii
precedenți și vom adăuga portofoliului nostru de cercetări
și alte perspective, care să ofere direcții practice în sfera
politicilor publice în ceea ce privește contribuția culturii la
nivel micro și macro.”
Claudia Cacovean, manager proiect
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Centrul Cultural Cluj susține cultura ca factor strategic în transformarea socială și dezvoltare durabilă.
Elaborăm strategii, monitorizăm implementarea politicilor publice și organizăm campanii de advocacy. Participăm în
grupuri de lucru la nivel local, național și european, alături de experți în cultură și factori de decizie.
La nivel local facilităm dialogul între sectorul cultural și administrația publică, coordonarea dezvoltării strategiilor
locale pentru cultură și industrii creative, inserând perspectiva culturală în cadrul altor politici locale.
www.cccluj.ro/advocacy

Obiective 2021

Advocacy & dezvoltare de politici 2013-2020

CULTURA CONECTEAZĂ

Advocacy &
dezvoltare de politici

 O scrisoare deschisă semnată de 50 de membri ai Centrului
a invitat Ministerul Culturii să stabilească un grup de lucru
cu reprezentanți ai sectorului cultural independent, pentru a
identifica măsuri de sprijinire a sectorului cultural în contextul
pandemiei.

 Participare în grupul de lucru pentru îmbunătățirea legii
artelor spectacolului. Centrul Cultural Clujean l-a nominalizat pe
Doru Taloș, reprezentant al Reactor de Creației și Experiment,
pentru a reprezenta organizația și scena performativă locală în
grupul de lucru alcătuit de către MC pentru îmbunătățirea Legii
8/1996.

 Am coordonat și facilitat un dialog între organizațiile
culturale și Primăria Cluj-Napoca pentru a adresa necesitatea
reluării finanțării locale pentru proiecte culturale ca urmare a
crizei cauzate de COVID-19.

 Cultura 2030. Am creat un grup de lucru pentru lansarea
Cultura 2030, o inițiativă de advocacy care își propune să fie
reperul pentru politici publice în cultură în deceniul următor
în România. Din grupul de lucru fac parte Corina Șuteu, fost
Ministru al Culturii, Oana Radu, Raluca Iacob și Cosmin
Manolescu (manageri culturali, inițiatori ai fostei Coaliții pentru
Sectorul Cultural) și reprezentanți ai CCC.

 Am înființat un grup de lucru cu reprezentanți ai sectorului
cultural și administrația publică pentru a identifica și iniția
măsuri de politici publice destinate repornirii și consolidării
sectorului cultural local.
 Un Singur Cluj, inițiativă în care am fost co-fondatori și
care a oferit sprijin spitalelor clujene în timpul pandemiei de
coronavirus, a atras 4.000 de donatori, 1 milion de lei, 1,5
milioane echipamente de protecție și 17 ventilatoare furnizate
sectorului medical.

2018
 Divizia de Inovare Urbană, o colaborare între Centrul Cultural
Clujean și Primăria Cluj-Napoca, a fost dezvoltată ca un
mecanism de pilotare a inovării urbane.

 Am elaborat documentul de lucru pentru capitolul Cultură,
Sport, Turism din cadrul Strategiei Integrate pentru Dezvoltarea
Urbană a Zonei Metropolitane Cluj, 2020 - 2030.

 Am adus contribuții la îmbunătățirea mecanismului de
finanțare locală în Cluj-Napoca.
2017

 Consolidarea rolului Centrului în dialogul dintre
sectorul cultural și factorii de decizie și în inițierea de
măsuri pentru cultură

 Am oferit date calitative pentru profilul orașului Cluj-Napoca
în cadrul Monitorului Orașelor Culturale și Creative.

 Formularea și înaintarea unor propuneri de măsuri/
politici pe baza experiențelor proiectelor Centrului

Un grup de lucru a fost creat pentru monitorizarea
implementării strategiei culturale; am elaborat un raport
intermediar.

 Facilitarea procesului de dezvoltare a noii strategii
culturale în Cluj-Napoca/ zona metropolitană

Ziua Proiectelor Deschise
Advocacy & dezvoltare de politici
2020

Ziua Proiectelor Deschise
Advocacy & dezvoltare de politici
2020

 Consolidarea unei echipe și a unei rețele de
colaboratori pentru analiză de politici

 Participare cu succes la alegerile pentru Consiliul Economic
și Social al României Decembrie: Participare în comisia de
analiză a evaluării AFCN.

2020

2013
 Am coordonat dezvoltarea Strategiei culturale și a Strategiei
pentru industriile creative în cadrul Strategiei de dezvoltare a
municipiului Cluj-Napoca 2014-2020.

Ziua Proiectelor Deschise
Advocacy & dezvoltare de politici
2020

Repere 2021
 Plan de transfer a propunerilor de politici din
proiectele centrului
 Reprezentarea sectorului cultural în Consiliul
Economic și Social
 Coordonarea elaborării și consultării cu privire la
Strategia Culturală a Zonei Metropolitane Cluj 2021-2030
 Inițiative și grupuri de lucru pentru îmbunătățirea
condițiilor sectorului cultural local

Ziua Proiectelor Deschise
Advocacy & dezvoltare de politici
2020

 Participare la platforme și consultări europene: Voices
of Culture (Culture and SDGs, Status and Working
Conditions of Artists and Cultural and Creative
Professionals), New European Bauhaus, A Soul for
Europe / Cities for Europe

Proiecte europene

 Consultări cu factori interesați și recomandări cu privire la
îmbunătățirea calității vieții tinerilor din Cluj-Napoca și Zona
Metropolitană, în cadrul proiectului LEAP.

 MESOC este un proiect de cercetare și inovare care
propune, testează și validează o abordare inovatoare pentru
măsurarea impactului social al politicilor și practicilor culturale la
nivelul orașelor, în relație cu cele trei teme cheie ale Noii Agende
Europene pentru Cultură: sănătate și well-being, dezvoltare
urbană și participare publică. Proiect co-finanțat de Uniunea
Europeană prin programul Orizont 2020.

 Grup de lucru local: Măsuri pentru cultură. Am alcătuit un
grup de lucru format din 20 de specialiști locali provenind din
sectorul independent, sectorul privat și sectorul public pentru
a dezvolta o listă de măsuri de luat la nivelul administrațiilor
clujene pentru sprijinirea sectorului cultural. Pachetul de
măsuri propuse a inclus și solicitări de îmbunătățire a cadrului
legislativ în care cultura este finanțată.
 Grup de lucru ministerial pentru schema de ajutor de
stat. Ca urmare a inițierii unei scrisori cu propuneri pentru
îmbunătățirea schemei de ajutor de stat pentru cultură
realizată de către Ministerul Culturii, Centrul a fost invitat să
fie parte din grupurile de lucru create în acest sens de către
Guvernul României

 inDICEs contribuie la înțelegerea potențialului social și
economic al digitalizării și al reutilizării inovatoare a bunurilor
culturale și dezvoltă instrumente pentru a măsura și crește
impactul digitalizării patrimoniului cultural în Europa. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Orizont 2020.

 Strategia de Transformare Digitală a Zonei Metropolitane
Cluj. Am propus dezvoltarea platformei culturaincluj.ro, o
platformă generală pentru cultură, cu informații pentru public,
opțiuni de bilete, articole informative, dar și instrumente de
colectare de date de la și pentru organizațiile culturale.
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CULTURA INSPIRĂ

Centrul Cultural Clujean
Str. Fluierașului nr. 3, Cluj-Napoca
România
www.cccluj.ro
www.facebook.com/cccluj
office@cccluj.ro
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