
Pornind de la provocarea lansatã de titlul general al conferinþei -]re[generarea spaþiului urban/arhitectural –
regenerarea presupune creºtere, refacere, re-generaþie, înnoire, revenire, toate acestea implicând o acþiune ºi
o dinamicã ce presupun transformarea fizicã a spaþiului, a configuraþiei iniþiale, dar ºi a ambianþei, a vieþii ºi
relaþiilor sociale, componente ale vieþii sociale care se desfãºoarã în cadrul creat de spaþiul urban.
Noþiunea de „regenerare” conþine termenul de generare care, la rândul sãu, este echivalentul cuvintelor
„creºtere”, „a da naºtere”, „a forma”, „a compune”. Spaþiul urban, în general, este un spaþiu de naturã publicã,
iar regenerarea sa presupune transformãri sau generare de noi tipologii de organizare, cu elemente noi ºi cu
reutilizarea unei pãrþi de elemente existente, cu scopul de a deveni cât mai util sau cât mai accesibil ºi propriu
activitãþii societãþii, care este mereu în schimbare. Dinamica socialã, demograficã ºi tipurile de relaþii între
membrii comunitãþii, dar ºi raportul de accesibilitate, deschidere ºi permeabilitatea acestor spaþii pentru
utilizatorii exteriori mediului ºi ambianþei locului, toate acestea determinã nevoia permanentã de schimbare ºi
evoluþie a cadrului fizic, dar ºi a ambianþei spaþiului public urban.
Regenerarea presupune readucerea la viaþã a materialului uzat, prin procedee ce îi redau din proprietãþile
iniþiale: reconstrucþie, renovare, reabilitare, refuncþionalizare sau esteticã. În cazul spaþiilor publice, acesta e un
prim pas care se poate completa cu intervenþii de construire, reorganizare spaþial-volumetricã sau crearea de
noi scheme funcþionale (stabilirea de noi relaþii de funcþionare). Regenerarea vizeazã spaþii arhitecturale,
construcþii, dar ºi texturi urbane, imagine urbanã, ambianþã.
Generarea de noi forme de organizare ºi raport între funcþiuni apare ca rezultat al nevoilor umane, de viaþã
(de bazã), cu particularitãþi rezultate din nevoi opþionale care þin de esteticã ºi confort sau completare a ceea
ce constituie nevoie prioritarã de viaþã.
Spaþiul public este un spaþiu de larg consum în care se întâlnesc simultan mai mulþi indivizi, pentru cã sunt atraºi
de ceva spectaculos sau pentru cã li se oferã un mediu de socializare. 
Spaþiul public prezintã diverse stadii de permisivitate ºi accesibilitate, mai multe grade de  caracter „public”:
strada, piaþa, comerþ tematic, expoziþii, centre turistice, parcãri, terminale, „waterfronts”, restaurante,
cinematografe, mari centre comerciale, teatre, spaþii pentru concerte, sãrbãtori etc. 
Spaþiul public tip „piaþã” este un spaþiu conceput ºi conformat pentru a gãzdui activitãþi ºi evenimente ce
implicã participare de mase, colectivitãþi. La acestea se alãturã, tot în categoria de spaþiu public urban, ºi
strãzile, elemente lineare care favorizeazã legãturi ºi constituie cadru fizic pentru fluxuri carosabile sau
pietonale, ca spaþii de tranzitare.
„Spaþiu urban” ºi „spaþiu arhitectural” sunt doi termeni frecvent folosiþi în limbajul nostru profesional, care
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definesc ºi au ca numitor comun „spaþiul”, în variile sale înþelesuri ºi forme fizice, care se diferenþiazã dupã
conceptul de organizare, de constituire fizicã ºi funcþionalã.
SSppaaþþiiuull  uurrbbaann este spaþiul din exteriorul obiectului arhitectural, spaþiu interstiþial compus din elemente
arhitecturale, dar care se defineºte ºi se organizeazã în funcþie de viaþa comunitãþii pe care o deserveºte.
Analizat din perspectiva spaþiului de larg consum, spaþiul urban presupune existenþa unor probleme de ordin
funcþional, adaptarea la nevoile societãþii, la modul de viaþã al comunitãþii deservite, dar impune ºi o rezolvare
de context: gabarite ºi relaþii care pot prelua fluxuri exterioare spaþiului respectiv.
SSppaaþþiiuull  aarrhhiitteeccttuurraall nu poate include spaþiul urban, este în general un spaþiu de intimitate accesat ºi uzitat de
comunitãþi sau grupuri restrânse. Este mai degrabã un spaþiu semicolectiv, spre deosebire de accepþiunea
sintagmei „spaþiul urban”, care se referã la ideea de spaþiu ce aparþine urbei, comunitãþii în totalitatea ei.
Spaþiul urban este cu precãdere spaþiu public.
Spaþiul public ºi cel arhitectural au fiecare sfera lor de influenþã, aºa cum afirma Makela  în conferinþa publicã
UAUIM din mai 2009, cã spaþiul urban ºi cel arhitectural au „o aurã proprie”. Apare astfel dificultatea de a
stabili limitele între care se poate vorbi de spaþiu urban, dincolo de care începe spaþiul arhitectural. Interfaþa
dintre cele douã tipuri de spaþii poate fi planul faþadelor clãdirilor, anvelopã care înglobeazã spaþiul
arhitectural.
Coroborarea celor douã tipologii de spaþii nu este un subiect de actualitate, este o problemã dezbãtutã în
conferinþele ºcolilor de arhitecturã danezã în anii 1970 („Life Between Buildings”, Jan Gehl) sau mai devreme
chiar, în anii 1927-1932, în proiectul „o nouã formã de habitat uman” al grupului OSA. La originea acestor
demersuri se aflã conºtientizarea unei dezvoltãri a comunitãþilor ºi a unei forme de organizare urbanã care
încearcã sã rãspundã nevoilor societãþii în ritmul exploziei demografice a anilor industrializãrii, urmatã de
emergenþa capitalismului. Densitãþile umane ºi forma de organizare a oraºelor ca oraºe sateliþi sau
megalopolisuri impun o reflecþie privind modul de organizare urbanã ºi, mai concret, modul de dialog între
spaþiul urban interstiþial, spaþiul public ºi spaþiul arhitectural, semiprivat sau privat. Modul de organizare a celor
douã tipuri de spaþii este condiþionat de organizarea spaþiului de locuire umanã sau, aºa cum a fost tratatã
aceastã problematicã în anii ’30, de „o nouã formã de habitare”. 
Modificãrile demografice ridicã probleme de organizare ºi dezvoltare a marilor capitale europene, ale cãror
prioritãþi vizeazã o dezvoltare durabilã a urbei contemporane.
Spaþiul public presupune expunerea individului, dar ºi condiþionarea sa în relaþiile umane cu ceilalþi membrii ai
comunitãþii. Aceastã raportare a individului la ceilalþi face ca trãirea ºi consumul spaþiului public sã fie total
diferite de trãirea în mediul privat (locuinþã), sub legile ºi rigorile stabilite de constituirea fizicã ºi funcþionalã a
obiectului de arhitecturã. 
Nu înseamnã cã obiectul de arhitecturã este strict sub contextul privatului, însã aceasta reminiscenþã de
concept este justificatã de faptul cã într-o perioadã anterioarã (1900-1970), majoritatea spaþiilor arhitecturale
care participau la viaþa comunitãþii, cu rol în viaþa publicã, colectivã, erau cele cu funcþiune comercialã sau
culturalã. Dacã în perioada interbelicã, obiectul de arhitecturã era de naturã privatã, în epoca industrialã,
natura obiectului de arhitecturã avea sã se modifice, instituþiile, fabricile devenind spaþii de muncã ºi
comunicare colectivã. Etapã de modificare capitalã a relaþiilor de locuire anterioare, capitalismul a indus o
dezvoltare explozivã a comunitãþilor ºi a formei lor de organizare. 
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Urbanizarea a avut efecte asupra evoluþiei, dar a presupus ºi apariþia problematicii organizãrii cadrului urban,
nu atât în ceea ce priveºte forma de locuire (iniþial asemãnãtoare cu cea ruralã) care, acolo unde au fost
schimbãri radicale dictate de forme sociale ºi politice de organizare, prezintã o evoluþie mai lentã comparativ
cu cea a mediului public. 
Dacã pânã în anii ’70, vocaþia spaþiului public era limitatã la o relaþie de dialog restricþionat, astãzi, într-o „nouã
formã de habitat” în contextul globalizãrii, a relaþionãrii sociale ºi culturale, cu libertate de interacþiune, în
condiþiile competitivitãþii evolutive a regiunilor (pentru cã s-au eliminat limitãrile frontaliere), este nevoie de
mãsuri de organizare a spaþiului, nu numai la nivel urban ci ºi regional ºi rural. Mã refer aici la necesitatea
organizãrii spaþiului public astfel încât sã poatã susþine o evoluþie ºi o restabilire a raporturilor sociale ºi
economice ale comunitãþii respective în contextul competitivitãþii contemporane. 
Spaþiul public are o componentã foarte importantã: activitatea ºi interrelaþionarea indivizilor unei comunitãþi.
Fãrã acestea, spaþiul îºi pierde vocaþia de spaþiu public activ. În categoria activitãþilor capabile sã menþinã activ
spaþiul public se numãrã: activitãþile diurne, necesare ºi cele opþionale, de recreere ºi odihnã. Activitãþile diurne
necesare pot fi de tranzitare, în nevoia de a ajunge de la locuinþã (de la spaþii private sau semiprivate) la locul
de muncã sau invers. Activitãþile opþionale sunt cele care impun organizãri speciale, variate, care sã rãspundã
varietãþii de categorii sociale ºi de vârstã ale comunitãþii, care activeazã spaþiul public, astfel încât devine mai
mult decât un simplu spaþiu de tranzitare care presupune realizarea strictã a structurãrii fluxurilor de circulaþie.
În prezent, obiectul de arhitecturã tinde sã devinã el însuºi spaþiu public (complexe comerciale, centre
culturale, excepþie fac locuinþele), tinde spre o mixitate a funcþiunilor incluse în anvelopa obiectului de
arhitecturã. Relaþiile cu mediul extern, cu spaþiul interstiþial, public, comunitar, tind sã devinã mai fireºti, mai
simplu de fixat datoritã structurii de organizare a spaþiilor multifuncþionale, care mimeazã spaþii urbane. Nu
mai existã o deosebire frapantã ºi clarã între mediul interior, cu funcþiune mixtã, de multe ori se include în
spaþiul interior al obiectului de arhitecturã o ambianþã de spaþiu exterior.  

În ceea ce priveºte nivelul de organizare ºi dialog între spaþiul restricþionat în accesibilitate ºi cel public, urban,
de larg consum, în egalã mãsurã exemplare sunt oraºele contemporane americane – New York, Chicago – ºi
marile capitale europene – Paris, Londra, Barcelona: spaþiul public urban se extinde prin alocarea de funcþiuni
publice nivelului parterelor ºi chiar primelor etaje ale imobilelor, iar funcþiunea clãdirii, oricare alta decât
locuirea, participã la viaþa oraºului. Limitele dintre spaþiul public de consum ºi cel exclusiv privat se estompeazã
sau devin insesizabile. Spaþiul privat – tip de habitat impus de reguli de marketing ºi de dezvoltare economicã,
dar ºi impusã de noile condiþii demografice ºi sociale – tinde sã se ofere oraºului prin funcþiuni publice, de
consum.

Deºi limitele fizice de delimitare a spaþiului arhitectural de cel public, urban tind sã se dematerializeze, în
evoluþia oraºului contemporan existã totuºi limite de naturã economicã, socialã sau chiar de siguranþã a
spaþiului public, urban, care fac ca aceastã coroborare ºi întrepãtrundere a spaþiului public/privat sã  nu se
realizeze.
Discrepanþe ºi deficienþe de funcþionare a spaþiilor (urbane sau arhitecturale) fac ca   problematica rezolvãrii
ºi organizãrii spaþiilor publice sã persiste, sub rezerva unor preconizãri de evoluþie pe termene medii ºi lungi.
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Barcelona. Conversia spaþiilor
oraºului olimpic în spaþii publice
urbane, cu rol  în dezvoltarea
ulterioarã a turismului 
(dupã anul 2004).

Paris (I). Noua strategie de reactivare a zonei Défense prin implantarea de noi
clãdiri de locuinþe ºi publice (2009).
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Paris (II). Noua strategie de reactivare a zonei Défense prin implantarea
de noi clãdiri de locuinþe ºi publice (2009).
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Obiective de politicã urbanã pot fi :
- realizarea reþelelor de circulaþie ºi organizarea lor pe categorii de fluxuri (dimensionare eficientã - gabarite);
- organizare de tip „layere” cu zone de distribuþie ºi conexiune între spaþii;
- evitarea intersecþiei între fluxuri diferite (pietoni/fluxuri motorizate);
- accesibilitate rapidã la mijloace de transport în comun (de exemplu, metroul parizian: maximum 500m între
staþii);
- necesitatea existenþei unei benzi de transport în comun ºi intervenþii, diferenþiatã în structura gabaritului
stradal;
- remodelarea esteticii urbane;
- prevenirea degradãrii fondului construit ºi a spaþiului interstiþial existent, prin politici ºi proiecte realizate
prin parteneriate public/privat; 
- realizarea unei reþele de spaþii plantate, uniform dezvoltate, în concordanþã cu structura urbanã existentã
ºi cu tendinþele viitoare de dezvoltare;
- ierarhizarea spaþiilor ºi relaþionarea lor ierarhizatã.

Prioritãþile de dezvoltare, de ridicare a standardului ºi a ambianþei mediului construit, se despart pe douã
paliere distincte: unul ce þine de valorificare – resurse naturale / resurse umane, societate, comunitãþi / valori
culturale / tradiþii / „specificul locului”, altul de eficientizarea transportului în comun / echiparea cu funcþiuni
ºi amenajare,   pentru a crea o ambianþã proprie activitãþilor desfãºurate, astfel încât sã se poatã  eficientiza
mediul de interacþiune între oameni.

În vederea organizãrii spaþiilor publice, în perspectiva unei dezvoltãri durabile, Parisul are ca obiectiv prioritar
în strategia de dezvoltare urbanã din 2004 protejarea comerþului punctual ºi a tuturor arterelor comerciale.
La capitolul „imagine urbanã”, reglementãrile urbanistice trebuie sã creeze o permisivitate sau mai bine zis o
flexibilitate ºi o libertate a conceptului de arhitecturã, reglementând un interval de indicatori ºi indici
urbanistici ce se pot modifica numai în cazuri de excepþie. Armonizarea þesutului existent, de facturã
tradiþionalistã, cu intervenþii contemporane, moderne este un obiectiv al omogenitãþii imaginii urbane, care
reflectã particularitãþile societãþii sau ale neamului.
În ceea ce priveºte valorificarea elementelor caracteristice ale oraºului – tipologii de spaþii/þesut/texturã, care
dau identitate ºi reprezentativitate cadrului fizic ºi celui spiritual al comunitãþilor, pot fi citate câteva exemple: 
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