
Teza de doctorat pe care am prezentat-o la universitatea de arhitecturã Ion Mincu se bazeazã pe observarea
þi studiul esteticii arhitecturii zilelor noastre, domeniu în care s-a produs o rupturã în ultimii 20-30 ani. Muzeul
Guggenheim din Bilbao marca debutul unei noi ere în arhitecturã, în care iconurile au devenit din ce în ce mai
numeroase pe mãsura trecerii timpului. Aceastã nouã arhitecturã pare sã se detaºeze de miºcarea modernistã.
Hadid, Ito, Nouvel, Coop Himmelb(l)au, Gehry, Eisenman reprezintã o generaþie de arhitecþi care îþi redefinesc
arhitectura în funcþie de context. Teza de doctorat este generatã de aceastã preocupare. Lucrând eu însumi
în atelierul lui J. Mayer H., m-am confruntat frecvent cu aceastã confuzie. 
Ne putem pune urmãtoarea întrebare: Ce este arhitectura astãzi? Rãspunsul este complex. Nu mai este cazul
sã ne referim doar la câteva ºcoli sau practici, ci la o multitudine de atitudini. Multiplicarea stilurilor individuale
ºi cãutarea individualitãþii apropie arhitectura de domeniul modei ºi spectacolului. Fiecare vrea sã iasã în
evidentã, fiecare oraº îþi cautã iconul, efectul de ºoc dominã arhitectura contemporanã, marcatã în diverse
grade de fascinaþia privind tehnicile de construcþie contemporane, de internaþionalizarea ºi mediatizarea figurii
arhitectului ºi de circulaþia extrem de rapidã a „prototipurilor” sau „operelor de artã” prin Internet, reviste sau
televiziune. Publicaþiile de arhitecturã au frecvent tendinþa de a-i sublinia aspectul efemer. 
O necesitate de clarificare ar fi legitimã, având în vedere cã surplusul de subiectivism ºi individualism se
poziþioneazã în opoziþie cu opinia publicã ºi obiectivitate. Cum se poate racorda acest fenomen de arhitecturã,
pe care l-aº numi aici „straniu”, la condiþiile politice, sociale, artistice ºi economice care s-au aflat la originea
rupturii în domeniul mentalitãþilor începând cu anii 1970?
Toate acestea s-ar putea alãtura unui efort de a justifica producþia spectacularã de arhitecturã „stranie”, de
iconuri fãrã legãturã cu þesutul urban. Dacã luãm în consideraþie contextul actual al crizei financiare ºi o privire
criticã asupra oricãrui exces, tema devine cu atât mai suspectã. 
Totodatã, se profileazã o rupturã în domeniul esteticii în relaþia cu dezvoltarea rapidã a noilor tehnologii de
comunicaþie ºi a mobilitãþii noastre accelerate, care au drept consecinþã necesitatea reevaluãrii utilizãrii
clãdirilor ºi, în mod particular, maniera noastrã de a ne apropria un spaþiu. Clãdirile se demodeazã rapid, ceea
ce determinã o multiplicare a proiectelor de renovare. Apariþia straniului în arhitecturã este direct legatã de
nevoia crescândã de flexibilitate din arhitectura contemporanã. 
O clãdire flexibilã rãspunde schimbãrilor de utilizare, de operare ºi de sit. Este vorba, deci, de o arhitecturã care
se adapteazã – preferabil se limiteazã –, care se transformã – preferabil se fixeazã –, o arhitecturã care se
autodefineºte ca mobilã, preferabil staticã, o arhitecturã interactivã, preferabil pasivã. Arhitectura flexibilã se
dovedeºte a fi o arhitecturã economicã ºi socialã pe termen lung, ceea ce o recomandã ca piesã motrice a 
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arhitecturii durabile, temã care va domina din ce
în ce mai mult discursul arhitectural ºi, mai
important, societatea noastrã.  
Mai precis, sunt criticate percepþia noastrã
asupra spaþiului ºi sensul aproprierii unui loc.
Concepþia mediului construit, aºa cum este el
definit de Heidegger în textul sãu intitulat
Bauen, Wohnen, Denken trebuie reevaluatã. 
Astfel, în mod natural, tema flexibilitãþii în
arhitecturã devine un fel de instrument de
examinare ºi control al arhitecturii „stranii”. În
plus, teza de doctorat va arãta cum aceastã
nouã esteticã se dovedeºte a fi un element
principal al flexibilitãþii. 



Studii ºi cercetãri ºtiinþifice de arhitecturã ºi urbanism / AARRGGUUMMEENNTT 111133

Având în vedere toate acestea, stranietatea nu este un simplu concept care face ca lucrurile sã devinã curioase,
bizare sau interesante, ci mai degrabã un instrument care ne stimuleazã imaginaþia de a transforma prin
apropriere, pe baza unor diferite scenarii, o situaþie aparent familiarã 
De altfel, stranietatea – aºa cum a conceput-o Freud în das Unheimliche –asociatã arhitecturii, propune aici o
nouã abordare a aproprierii spaþiului. Fenomenul stranietãþii este puternic prezent în arhitectura
contemporanã. Totodatã, studiul semiologic al acestei noi estetici ne demonstreazã cã latura sa stranie
stimuleazã reinterpretarea, deconstrucþia „democraticã” a clãdirii de cãtre utilizator ºi lasã loc fanteziei sau
imaginarului, stimulând astfel flexibilitatea.  
Tensiunea între familiaritate ºi non familiaritate (Heimlichkeit et Unheimlichkeit) ilustratã de Freud poate fi
utilizatã ca un cadru în care se înscriu mai multe aspecte ale stranietãþii. Mai precis, domeniul semanticii „casei”
(Heim, ca perimetru al familiaritãþii) poate fi interpretat ca un „cod semiotic”, înþeles ca o constelaþie de semne
ale unor relaþii ce definesc un orizont de aºteptãri în care interacþiunile, cauzele ºi efectele par sã urmeze o
serie de reguli. De asemenea, studiul semiologic al stranietãþii pune în evidenþã definirea unei serii de semne
cu caracter incert ºi care fac apel la subconºtientul nostru. Din acest punct de vedere, stranietatea este puternic
influenþatã de subiectivitatea noastrã. Rezultã un apel la o apropriere individualã. În mod contrar, în domeniul
arhitecturii, domeniul public ºi obiectivitatea acestuia ocupã un loc mult mai important. Cum se poate crea o
punte cãtre obiectivitate în sfera „straniului”?
Teza de doctorat exploreazã tensiunea între straniu ºi flexibilitate în mediul construit ºi susþine ideea cã natura
invizibilã, instabilã, disimulatã ºi stranie a noilor tehnologii de comunicaþie aduce o nouã soluþie problemei
aproprierii spaþiului. Arãtând cã sunt create raporturi noi cu corpul ºi inconºtientul, va fi creatã o punte între
mediul construit ºi virtual. 
Teza de doctorat are ambiþia de a reconcilia arhitectura cu origini în lumea imaginarului cu condiþiile urgente
ale zilelor noastre. 
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