
.

Pe urma documentării, un set de propuneri 
a fost preparat pentru reamenajarea curții: 
refolosirea materialelor din depozite pentru 
construirea unei platforme acoperite >> 
stocarea tuturor lucrărilor aflate în curte în 
depozitul golit.

infochiosc.

 Începînd de 25. ianuarie 2016, un cort [ care făcea referințe la protestele studențești ] a fost montat în 
curte și un infochioșc a fost deschis sub protecția acestuia. Timp de o săptămână, un render 3D al ansamblului a 
fost afișat pe un panou, pe care puteau fi marcate acele puncte de presiune din infrastructură, unde necesitatea 
reamenajării era cea mai acută. Alături de ceai fierbinte, techno și câteva capre pentru așezat, schițarea celor 
mai rezonabile sau aiurite sugestii și aspirații legate de orînduiala sau neorînduiala curții erau încurajate.

‚

proiectul.

 neorînduiala vizează generarea ideilor pentru reamenajarea curții clădiriilor UAD de pe str. A.Vlaicu, 
având în prim plan curățarea și eliberarea spațiilor, creând locuri care facilitează coeziunea socială. Școala este 
și un loc de întâlnire și interacțiune intensă și informală, pe lângă idea unui spațiu unde se desfășoară formare 
profesională, didactică și sub-control. Fiecare eveniment, acțiune, act, gest fie aia provocator, ironic, didactic 
sau conceptual, ce a fost executat sub aegisul proiectului de diplomă,  ținta scuturarea comunității pentru a 
încuraja deschiderea dialogurilor între studenți și profesori despre spațiul academic. Acestor intenții se alătură 
și ideea împuternicirii studenților pentru a-și putea construi propriul mediu de activități, prin conștientizarea 
responsabilităților care vin la pachet cu statutul de student.
 Proiectul a pornit pe un fir logic foarte simplu; cerința fiind proiectarea unei intervenții în spațiu public, 
iar instituția academică având statutul instituției publice, concluzia evidentă era, că acesta dispune și de spații 
publice destinate oricărui om.

Agenda proiectului conține::
 / informare, consultare, dialog, proiectare, provocare, practică
 / provocare, dialog, consultare, practică, proiectare, informare
 / consultare, informare, provocare, dialog, practică, proiectare

explicatii.

 Cuvântul folosit pentru desemnarea proiectului conține cele două noțiuni între care se manevrează 
programul și de unde rezultă și conceptul cuprinzător.

○ neorânduială ca și :: „ s. f. agitație, revoltă, răscoală; (faptă care constituie o) încălcare a legii, neregulă, abuz ”.
 
○ neorânduială, cu o conotație a înnoirii adăugată ca prefix la următoarea definiție preluată tot din dicționarul 
explicativ :: „ s. f. 1. Faptul de a rândui; fel de aranjare a lucrurilor în mod ordonat; p. ext. ordine. 2. Fel în care se 
desfășoară o acțiune, un sistem de organizare statornicit sau impus. Măsură, directivă, dispoziție, aranjament. 
3. Ceremonial, forme statornicite; datină, obicei, regulă.”

‚

orînduiala.

 Prima acțiune, provocatoare în mod evident, consta în introducerea celor 20 de euro-paleți în spațiul 
academic. Ocupând de-a lungul unei zi de luni ‘parcarea’ cadrului didactic cu lucrările foștilor studenți ai 
departamentelor ceramică și sculptură, acțiunea avea mai multe intenții: evidențierea calităților lucrărilor 
răspândite prin curte; ocuparea și semnalarea intenției de a revendica mai multe spații funcționale; transformarea 
unei părți din spațiul verde în loc de pauză, până în momentul respectiv ocupat de lucrările câtorva dintre foștii 
studenți; dăruirea sensului pentru anumite lucrări; scuturarea ritmului cotidian. Ca o consecință neplănuită, cu 
ajutorul profesorilor și studenților, spațiul de lucru din fața departamentului a fost eliberat, curățat și pregătit 
pentru munca în aer liber.

Neorînduială și Orînduială.
 Conceptual, acțiunea era o încercare de a restructura spațiile sociale cu scopul de a experimenta, dacă 
schimbări minore, ludice și funcționale în infrastructură au capacitatea de a gestiona relațiile umane și să 
‘recreeze’ o comunitate. Era un caz construit rezultând un studiu de caz. În ce constă statutul lucrărilor? Ce 
semnifică poziționarea lor fizică în spațiul public și autonom al universității? Cui aparțin lucrările? Cui aparțin 
spațiile universității?

neorînduiala.

 A doua acțiune de restructurare, aparent ilogică, consta în strângerea paleților și ocuparea parcării din 
nou (de data aceasta, într-un mod mai moderat). Gestul era bazat pe observația că spațiul transformat în loc a 
fost acceptat de organism (totuși, o reușită), a devenit confortabil și ca urmare intenția acțiunii de a genera noi 
idei legate de spațiul în discuție a eșuat oarecum. Scurt timp după, sculpturile care au ajuns să fie reamplasate 
la locurile lor vechi, au fost adunate într-un colț al curții unde nu interferau cu spațiile de tranzit, respectiv, o 
instalație ironică și temporară din câteva sculpturi a fost creat.
 Intenția în spatele acțiunii era acum punerea paleților la dispoziția studenților; un gest pentru  
autorizarea lor la acțiuni individuale de ocupare a spațiului academic.

Lucrările de artă nu au fost dăunate pe urma acțiunilor de restructurare.
Totuși, rugina a fost zgâriată.
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PARC?

Pe-un banc de bănci,
Pe-o tablă mănânci
Și tabla-bașa îmbrânci
Tăte prin împrejur;
Deși jur că înjuri
luînd lucrurile pe rînd,
dînd părerea ca oameni de rînd,
părînd în rînd cu Dînsul,
rînduind orînda neorînduielii.

MASA CRITICĂ de clici!
Parc-ai fi pe arcuri
vorbind de parcare 
de parc’ parc are.
Frate!
Ridică-ți arcul sprâncenii
Ca și arcușul provocării.
Chestionează chestii,
fracționează isterii,
dedică TE medierii.

Văzuseși adunătura?
Adună tura!
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[ [
] ]Apel la Proiecte

Detalii, poze și broșura le găsești accesînd neorinduiala.wordpress.com►

► tipărește broșura pe foi A4, la orice imprimantă
► du-te afară, plimbă-te, stai jos pe o bancă sau pe obiecte
► dacă nu găsești o bancă, gîndește-te unde ți-ar place să stai și să desenezi
► uită-te prin curte și în depozit pentru materiale pe care le-ai putea recicla
► ia în considerare arhitectura clădirilor și infrastructura curții
► ia în considerare principalele probleme și obiective #

► informează-te despre conceptul proiectului neorînduială
► documentează-te despre alte intervenții în spații publice
► colaborează cu colegii sau prietenii și de la celelalte secții
► proiectează oferind loc pentru mai mulți oameni
► folosește și creioane colorate pentru schițare
► desenează peste și pe lîngă poze
► convinge-ți Profa/ul să-ți recunoască proiectul ca temă pentru școală
► implică reprezentanții ASUAD

# bănci
# hamace
# cafenea
# fumoar acoperit
# platformă de prezentare
# spații de joacă [masă ping-pong] [șah]
# teren bachetball
# suport de biciclete
# biciclete între secții
# coșuri de gunoi
# spațiu de lucru în aer liber
# grădină de legume, flori

BADA.
Se pot tăia bucăți din perete, înlocuindu-le cu sticlă, se pot atașa tavane 
externe, se poate folosi acoperișul, se poate înălța pe picioare încît să 
creeze loc și sub el, se pot atașa alte containere, se poate transporta, se 
poate transforma în cinema, galerie, cafenea, tîrg de chestii, discotecă, 
teatru, fumoar, bibliotecă, spațiu de dezbateri, lecturi, prezentări, shopping 
work (workshop), sală de ping-pong, și cine știe ce altceva ar mai putea 
găzdui în afară de proiecte site-specific, grupuri de teatru, intelectuali 
vorbind, studiouri creative, ONG-uri, reprezentanți, ba chiar și studenți. 
Toate ăstea fără aviz de construcție, potrivit Legii 50/1991 art. 11 alin. (2)
S-au făcut multe nebunii din containere ca și spații de artă contemporană 
sau muzeu sau blocuri sau case.
Lansînd o căutare spontană pe olx.ro se poate observa, că un ditamai 
container costă relativ puțin, dacă luăm în considerare, că acesta se 
poate folosi aproape instant. Mai exact 2500 de euro, și cam de aici 
încep prețurile pentru containere folosite, ajungînd pînă 5000 de euro 
pentru unul nou-nouț. Parale, pentru care se poate lansa o campanie pe 
creștemidei și se poate scrie un proiect către primărie și se pot organiza 
petreceri pentru donații și se poate cere sponsorizare de la un distribuitor 
de containere și etcetera.
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[ [Oare cafeneaua, fumoarul, platforma 
  de prezentare și mesele de joacă 
    n-ar încăpea într-un container?

.

▲
primul material informativ

pliant.

 Documentarea curții, proiectarea și distribuirea acestui material informativ a fost primul pas în 
cartografierea situației. Fiind distribuit alături de o prezentare scurtă a proiectului și propunerea sa inițială, 
pliantul și cele 83 de semnături strânse din cele patru departamente (fashion, ceramică-sticlărie, textil și 
sculptură), ele sunt în continuare dovada vocilor studențești despre necesitățile de bază al spațiului academic.

▲
spațiu acoperit construit din ferestrele clădii roșie

▲
interiorul unui spațiu de recreere

▲
cafenea și bucătărie comună plină de aventuri

▲
propunere pentru recondiționarea scaunelor de mașini

▲
loc foc tribal, bancă și dorințe de a fi înconjurate de mai multe animale amabile

▲
hamace

▲
căsuțe pentru păsări și copaci pentru aceste căsuțe

▲
spații de joacă

▲
propunere, care ar facilita procese socio-culturale.

▲      ▲
propunere pentru spații acoperite. platforme pentru sfera publică

infochiosc.

 Schițele prezentate sunt rezultatele săptămânii infochioșcului.

‚

apelul la proiecte.

 Acest apel a fost lansat cu câteva zile după infochioșc, eveniment la care s-au conturat spațiile care 
necesită curățenie, reamenajare și revendicare. Datorită acestui eveniment s-a formulat și ideea de a propaga 
implementarea unui container în curtea universității (de aici vine și logoul proiectului: cele patru paranteze, 
ilustrând containerul de idei).
 Fiind prezent online și fizic, o broșură cu texte și sugestii proprii alături de propunerile studenților 
și punctele de presiune identificate de ei, au fost prezentate și distribuite prin departamente. Termen limită 
nu a fost stabilit, iar nici schițe sau planuri concrete (în afară de una preparată pentru o altă situație) n-au 
ajuns la acest apel. Astfel, apelul rămâne deschis precum nici neorînduiala nu se termină.
 Broșura preparată pentru a putea fi tipărită la un preț de un 1 leuț, inclusiv toate randările 3D și 
schițele studenților pot fi descărcate de pe platforma online a proiectului.

puncte de presiune.



RELATII
CU

PUBLICUL

●

18:00 ● 6.6. ►31.7.2016
● Biblioteca Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca
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informare în formare.

 Deocamdată un blog, această platformă funcționează ca creuzetul tuturor evenimentelor, textelor, 
documentărilor, arhivelor care au fost făurite sau adunate de-a lungul derulării proiectului. Realizat scurt 
timp după Infochioșc, un eveniment temporar care a reușit să cartografieze majoritatea propunerilor, acesta 
a servit, încă servește și va servi ca continuarea proiectului. Fiindcă natura unui astfel de proiect cultural este 
unul, care se desfășoară într-un interval de timp nedefinit, programul său evoluează organic și ca urmare 
cărui rezultate nu pot fi determinate concret, platforma preia rolul caietului de notițe personale. Construit 
pe platforma wordpress, blogul este în continuă tranziție structurală, elemente noi precum o listă cu inițiative 
și inițiatori care ar putea găsi loc de manifestație în curtea școlii pot fi adăugate.
 Deodată cu transformarea blogului într-un website adecvat, inițiativa se transformă în insituție.

neorinduiala.wordpress

Expoziția ¨Relații Cu Publicul¨ prezintă o seamă de cărți, zine-uri, cataloage, CD-uri și o listă de linkuri pe tema 
intervențiilor în spațiul public romînesc și moldovenesc, fie artistice sau arhitecturale, poetice sau politice, teatrale 
sau oneste, colective sau individuale, orchestrate sau imptovizate, profesioniste sau amabile, autorizate sau nu, 
radicale sau obraznice, didactice sau educative, haioase sau serioase, dezolante sau înălțătoare, masive sau intime, 
evidente sau subtile, scandaloase sau confortabile, critice sau afirmative, participative sau exclusive, interactive sau 
doar spectaculoase, permanente sau temporare, site- sau timp-specifice, conceptuale sau…nu chiar în interesul public.

A Közkapcsolatok címu kiállítás a romániai valamint moldvai köztéri beavatkozások nyomán készült könyveket, zine-okat, 
katalógusokat, CD-ket és egy link-listát bocsát közszemlére, legyenek azok muvésziek vagy építészetiek, poétikaiak vagy 
politikaiak, színpadiasak vagy oszinték, kollektívak vagy egyéniek, szervezettek vagy spontánok, professzionálisak vagy aranyosak, 
engedélyezettek vagy sem, szélsoségesek vagy pimaszok, oktatóak vagy kioktatóak, jópofák vagy komolyak, lehangolóak vagy 
felemeloek, masszívak vagy intimek, feltunoek vagy szerények, botrányosak vagy kényelmesek, kritikusak vagy bizonygatóak, 
participatívak vagy kiközösítoek, interaktívak vagy csak bámulatosak, szellemesek vagy közhelyesek, maradandóak vagy 
ideiglenesek, helyspecifikusak vagy idozítettek, konceptuálisak vagy…nem épp közérdekuek.

The exhibition of ”Public Relations” presents a bunch of books, zines, catalogues, CD-s and a list of weblinks on the topic of 
interventions in the romanian and moldovan public space, be it artistic or  architectural, poetical or political, theatrical or onest, 
collective or individual, orchestrated or spontaneous, professional or adorable, approved or not, radical or cocky, didactical 
or educative, nice or serious, depressing or enlightening, massive or intimate, striking or humble, scandalous or comfortable, 
critical or affirmative, participative or exclusive, interactive or just spectaculous, witty or clichéd, permanent or temporary, time- 
or site-specific, conceptual or…not really in the public’s interest.
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colectia de carti.

 Deocamdată o colecție de cărți, aceasta este un segment din proiect, care a fost realizat în afara 
programului școlar și integrat în acesta. Realizat în urma unei cercetări de-a lungul unui program de 
rezidențe la MQ Viena și colecționat prin donații generoase de la Timișoara, București, Iași, Chișinău și Cluj, 
colecția va rămâne la dispoziția publicului. Alcătuit din peste 70 de publicații (cărți, zine-uri, ziare, CD), 
acesta formează un material destul de cuprinzător pentru a putea iniția o alternativă la biblioteca centrală a 
UAD-ului. Paralel cu aceste publicații, o colecție de linkuri structurate pe tema respectivă a fost preparat și 
prezentat publicului ( vezi neorinduiala.wordpress :: Link).
 Deocamdată o bibliotecă fără formă, acesta ar putea fi operată de studenți și ar putea funcționa ca 
o inițiativă deschisă la alte proiecte, precum colaborări interinstituționale derulate de studenți sau proiecte 
individuale închegate într-o anumită temă.

‚‚ ˘

despre containerul intermodal.

 Deocamdată ca propunere, ideea amplasării unui container de 12.036 m x 2.438 m este rezultatul 
unui jumătate de an de consultări și discuții purtate cu studenți. Ocupând suprafața respectivă, spațiul 
funcțional se dublează. Se pot tăia bucăți din perete, înlocuindu-le cu sticlă, se pot atașa tavane externe, se 
poate folosi acoperișul, se poate înălța pe picioare încât să creeze loc și sub el, se pot atașa alte containere, 
se poate transporta, se poate transforma în cinema, galerie, cafenea, târg de chestii, strângere de fonduri, 
discotecă, teatru, fumoar, bibliotecă, spațiu de dezbateri, lecturi, shopping work (workshop), sală de 
ping-pong și cine știe ce altceva ar mai putea găzdui în afară de proiecte site-specific, grupuri de teatru, 
intelectuali vorbind, studiouri creative, revizii de portofoliu, prezentări despre activitățile ONG-urilor, 
reprezentanților, ba chiar și studenților. Toate ăstea fără aviz de construcție, potrivit Legii 50/1991 art. 11 
alin. (2).

 Mulțimea programelor artistice plasate în acest context arată clar funcționalitățiile codate în 
dimensiunile containerului.
 În anul 2010, artistul Belu Simion-Făinaru a conceptualizat, curatoriat și organizat bienala de artă 
contemporană în orașul Haifa din Izrael. Numit Bienala Mediterană, artistul și-a propus crearea unei rețele 
de expoziții de artă contemporană la orașele mari de pe țărmurile Mării Mediterane.
 În Coreea de Sud, arhitectul japonez Shigeru Ban a construit un muzeu (Nomadic Museum), pereții 
fiind alcătuite numai din containere, conceput ca o structură ecologică și transportabilă.
 Kaohsiung International Container Arts Festival, în orașul Kaohsiung din Taiwan, este în plină 
desfășurare având deja a opta ediție.
 În anul 2012, studenți de la Universitatea de Artă și Design din Geneva, Elveția, au executat un 
proiect de performance numit The Commune, ca lucrare în cadrul curricului universitar, programul lor 
fiind bazat pe deplasări și o serie de manifestări prin țara respectivă.
 În orașul Friedrichshafen, Germania, Universitatea Zeppelin a creat o platformă temporară ca 
alternativă pentru producția cunoașterii, numit ContainerUni, acesta având inaugurarea la începutul 
anului 2013.
 O expoziție migratoare numit Contain[era] a fost inițiat în anul 2015, deplasând în opt containere 
între orașele Praga, Bratislava, Varșovia, Budapesta, Roma, Zürich, Berlin și Viena, fiind precedat de un 
apel de proiecte internaționale.
 Pe urma unui apel de proiecte internaționale în 2015, începând cu anul 2016 șapte artiști vor 
participa la programul de rezidență numit Container Artist Residency 01, rezidențele având loc pe vase de 
transport maritim pe o rută extrem de vastă peste trei oceane, expozițiile vor fi prezentate în peste 20 de 
orașe.

Enumerarea ideilor arată clar nevoia pentru un spațiu independent de orientarea academică sau de celelalte 
instituții culturale din Cluj-Napoca. Acesta nu înseamnă izolarea lui de la instituția „gazdă”, dimpotrivă, 
coloana vertebrală a conceptului se bazează pe colaborarea profesională și deschisă și către alte domenii. 
Propunerile prezentate formează totalitatea lucrării de diplomă și într-un fel marchează primul capitol 
al acestuia. Programul este unul extrem de vast și complicat, și poate idealist, dar nu imposibil. Inițierea 
și stabilirea/stabilizarea programului depind de factori social-culturale, politice și economice, care pe de 
o parte au fost criticate, pe de altă parte au fost conturate cu intenția de a evidenția acele chestiuni fără 
cunoștința căruia un astfel de proiect vast ar putea lua o întorsură nedorită.

▲      ▲
spațiul propus pentru o bibliotecă

Mulțumiri
 ○ tuturor care și-au exprimat criticile, încurajările, propunerile și participarea legată de proiect;
 ○ lui Máthé Péter-Kristóf pentru prepararea modelului 3D al clădirilor;
 ○ instituțiilor și artiștilor care au donat publicațiile; 
 ○ lui Raul Tripon pentru lectorarea textelor;
 ○ UAD-ului pentru context.

Concept, proiectare, design grafic, documentare, texte,
traduceri, relații cu publicul, organizare ● kopacz kund kundhund@gmail.com

kopaczkund.info
2015 ► 2016


