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DESCRIERE PROIECT
Crearea unor spații de joc pentru șahiști (și alți jucători de jocuri pe tablă), amplasate în zonele verzi
dintre blocurile cartierelor. Aceste spații de joc nu se limitează doar la utilitatea lor practică, ci sunt
și o modalitate de a încuraja expresivitatea tinerilor artiști din oraș. Proiectul implică mai multe
comunități din oraș, de la tinerii studenți ai Universității de Arte și Design, la Asociația Județeană de
Șah Cluj, până la copiii și seniorii din cartiere, amatori de șah și alte sporturi ale minții.
Proiectul presupune înființarea unor ansambluri de aproximativ 30 mp, amplasate pe spațiile verzi
dintre blocuri ce aparțin de Primărie și care să includă:
- două mese de șah (pe care se pot juca diferite jocuri de societate);
- pavimentul zonei;
- cărări de acces care să unească pavimentul cu aleile din zonă;
- iluminatul zonei;
- grupuri statuare formate din diferite piese de șah în mărime naturală, pentru aspectul
urbanistic.
Proiectul, în totalitate, presupune înființarea de 10-15 spații, total diferite unul de celălalt, distribuite
prin toate cartierele orașului. Singurele lucruri în comun pe care le vor avea aceste ansambluri între
ele sunt utilitatea practică și o hartă pe care vor fi însemnate celelalte ansambluri.
Proiectele de design ale acestor ansambluri urmează să se facă printr-un concurs de proiecte,
organizat de Universitatea de Artă și Design.

Poza 1 - Proiect de design cu titlu de prezentare, exemplu de lucrare candidată la concursul de proiecte

ARGUMENTARE NECESITATE ȘI SITUAȚIA ACTUALĂ
În timpul pandemiei, șahul a recâștigat mult din popularitate, fiind al doilea cel mai practicat sport
din lume, după fotbal. Se estimează că numărul jucătorilor de șah din lume este aproximativ egal cu
numărul utilizatorilor de Facebook. Copiii care practică acest sport trebuie încurajați și susținuți în
pasiunea lor. Nu de puține ori putem vedea copii jucând șah direct pe asfalt, în condiții total
nepotrivite pentru acest sport.

Poză 2 - copii practicând șahul în condiții improprii

Ansamblurile trebuie să deservească tuturor categoriilor de vârstă și tuturor celor care vor să joace
un joc de masă (go, bridge, rummy, monopoly și multe altele).

Nu în ultimul rând, aceste construcții vor avea și un rol estetic pe lângă utilitate. În acest sens, dorim
să implicăm comunitatea de tineri artiști, designeri și sculptori, pentru a le da ocazia să își exprime
spiritul artistic în lucrări de utilitate publică.

În momentul de față există câteva spații publice cu această utilitate, dar sunt inestetice și au
adresabilitate redusă pentru copii și accesibilitate redusă, fiind amplasate doar în parcuri mari.

Poza 3 - Imagine din cartierul Grigorescu

Poza 4 - Imagine din Parcul Central

PROIECT PILOT ȘI SCALARE
Pentru evaluarea costurilor și a utilității finale, în primă fază dorim construcția unui proiect
pilot pentru un astfel de ansamblu, în cartierul Plopilor Vechi. În condițiile în care execuția
se dovedește utilă și eficientă, urmează scalarea la nivelul întregului municipiu. În acest sens,
am identificat acest spațiu nefolosit și pretabil pentru execuție, între Plopilor nr. 38 și strada
Pandurilor.

Poza 5 - spațiu pretabil pentru execuție

Poza 6 - spațiu pretabil pentru execuție

ESTIMARE COSTURI
O masă de șah exterioară, în piața liberă, costă aproximativ 500 euro. Având în vedere că vom executa
lucrarea urmând proiecte de design și cu ajutorul artiștilor sau meseriașilor locali, estimăm costurile
unui astfel de ansamblu între 3000 - 6000 euro, în funcție de particularitățile proiectului câștigător.
Costurile totale în urma scalării, cu amplasarea unor astfel de ansambluri în tot orașul se ridică la
75.000 - 100.000 euro, în funcție de numărul de ansambluri amplasate.
Costuri defalcate
Costuri de design
Paviment și iluminat
Mese de șah
Bănci din piatră
Ansambluri sculpturale

Cost unitar (în Euro)
700
700
2x500
8x150
1.000

Cost total (în Euro)*
700
700
1.000
1.200
1.000

Total

4.600

*Costurile estimate sunt medii si variază în funcție de particularitățile proiectului ales câștigător

Poza 7 – Exemplu de masă gata turnată și costul pe piață

SUSȚINERE
Proiect susținut de:





Universitatea de Arte și Design Cluj-Napoca
Asociația Județeană de Șah Cluj
Clubul de Șah Pegas Cluj
Asociația de locatari Plopilor 38

