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Argument
Tema propusã urmãreºte modul de transformare ºi constituire a spaþiilor urbane, ca o consecinþã a
constantelor evoluþii sociale, culturale ºi în modul de utilizare, încercând sã determine în ce mãsurã interrelaþionãrile dintre oraº ºi societate conduc la noi tipuri de experienþe ºi condiþionãri urbane ºi cerceteazã
direcþiile spre care se îndreaptã soluþiile arhitecturale - rãspuns pentru re-evaluarea convenþiilor urbane.
Arhitectura este expresia societãþii ºi a aºteptãrilor sale. Relaþiile socio-spaþiale ºi experienþa urbanã sunt în
continuã transformare; fiind totodata agent, dar ºi registru al schimbãrii ºi evoluþiei sociale, cadrul urban oferã,
provoacã, însã pretinde adaptare.
Situaþiile extreme pretind noi forme de ocupare urbanã, cer sã fie utilizate în mod creativ, iar soluþiile
arhitecturale rãspund unor aºteptãri ºi coeficienþi în permanentã schimbare.
Jucand un rol determinant în dezvoltarea oraºelor sau cartierelor, forþele sociale ºi culturale sunt în mãsurã sã
sprijine ori sã impiedice calitatea spaþiului urban.
Pot fi înþelese ca variabile ce influenþeazã la diverse scãri; diversitatea sau migraþia internaþionalã, de exemplu,
un aspect important al dezvoltãrii demografice, poate conduce la aglomerãri de emigranþi în anumite arii
urbane sau la schimbãri de fluxuri ºi condiþii de trafic între centre de activitãþi.
Analizarea dinamicilor sociale ºi culturale ºi definirea impactului acestora asupra dezvoltãrii arilor urbane ºi a
implicaþiilor în utilizarea spaþiului ar putea furniza rãspunsuri cu privire la utilizarea sau conformarea unui
spaþiu public viu ºi însuºit în contextul actualei societãþi multiculturale.
Spaþiu public – spaþiu social
Arhitectura poate fi reprezentarea unei comunitãþi – spunea Massimiliano Fuksas1 –, având în vedere cã,
clãdirile, urâte sau nefuncþionale, sunt oglinda societãþii. Ordonarea spaþiilor în funcþie de utilizatori – eu
(individul), tu, noi (comunitatea ), voi2 – înseamnã determinarea unei soluþii ce pune în acord lumea subiectivã
a percepþiei ºi nevoii individuale ºi cea obiectivã, a geometriei matematice.
Arhitectura se supune legilor carteziene, însã nu poate fi autonomã, conceputã independent de oameni.
Utopiile, oraºe vãzute de sus cu ochiul obiectiv al urbanistului-demiurg nu s-au dovedit funcþionale. Oraºul
vãzut de aproape, cu ochiul trecãtorului, este cadrul necesar în care indivizii-actori pot performa în mod firesc
– iar producerea de spaþiu se face în mod progresiv ºi natural, ca produs social.
Privit de la distanþe variabile, însã, oraºul intrã in dialog cu reþele vaste de utilizatori, cãrora le rãspunde ºi care
îl influenþeazã, cu grupuri sociale bine definite sau, la un alt nivel, cu fiecare individ în parte.
De la individ la comunitate, omul rãmâne protagonist al spaþiului urban, iar oraºul se traduce, astfel, printr-o
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uriaºã colecþie de experienþe individuale.
Privit de jos ºi mãsurat de aproape cu fiecare pas – cum sugereazã Michel de Certeau3 – spaþiul este perceput
prin intermediul tuturor simþurilor, însuºit ºi apropiat în funcþie de criterii proprii, subiective.
“Proiectul urban, adesea victimã a unui necontrolat impuls comercial sau – la cealaltã extremã – epuizat sub
povara condiþionãrilor de naturã esteticã, ne obligã sã insistãm asupra unei dimensiuni morale ce proclamã
omul ca subiect de netãgãduit al oraºului 4.
În condiþiile în care societatea a devenit, pentru prima datã în istorie, preponderent urbanã, oraºele trebuie sã
îºi asume rolul de polis, spaþiu democratic, centru al toleranþei ºi incluziunii sociale, adresându-se maselor largi
de locuitori de religii, etnii, convingeri politice sau rase diferite, însã trebuie, totodatã, sã rãspundã nevoii
cotidiene a cetãþenilor sãi de a-i inspira cu spaþii publice accesibile. Spaþiul public pe care îl parcurgem cotidian,
spaþiu al trecerii ºi al ieºirii din sine, nu mai corespunde modelului idealizat, al agorei antice, unde aveau loc
schimburi comerciale, dezbateri politice, evenimente istorice ºi unde pulsa întreaga viaþã a comunitãþii.
Societatea contemporanã este nu numai lipsitã de spaþii publice – ºi aici putem include ºi controversatele malluri comerciale – ci ºi de spaþii civice. Dacã spaþiul public este astãzi viu sau mort, cum îl proclama Richard
Sennet, iar viaþa publicã este lipsitã de sens – acesta nu este neaparat legat de funcþionarea sa în acelaºi mod
ca în societãþile antice.
Într-adevãr, strãzile ºi pieþele nu mai funcþioneazã decât rareori ca forumuri urbane, iar societatea eterogenã
de astãzi simte ºi exprimã tot mai puþin apartenenþa la o comunitate. Dacã modelele istorice ale spaþiului
public gãzduiau evenimente legate de politicã, justiþie, religie, spaþiul public de astãzi nu mai este relaþionat în
mod special cu vreun tip de putere. Este un spaþiu al contactului social superficial ºi convenþional, natura sa
este cea care permite individului sã se izoleze pe sine însuºi, sã se facã pierdut într-o mare de oameni – iar
unele din cele mai interesante ºi funcþionale spaþii publice recent dezvoltate funcþioneazã pe acest principiu.
Mike Crang observa cã, în contrast cu polis-ul, cosmopolis-ul de astãzi este rezultatul unei societãþi diversificate,
eterogene, opus al ideii de comunitate; aºadar, spaþiul urban posedã o toleranþã a diversitãþii, co-existenþa
unor grupuri sociale diferite ce se intersecteazã ºi interacþioneazã numai accidental în spaþiul public al strãzii,
dar nu se unesc în acþiuni civice comune.
Nevoii de centralitate, de omogenitate ºi de apartenenþã la o comunitate i se opun cele de izolare ºi
eterogenitatea inevitabilã; mai mult decât atât, dacã în trecut cãutam locuri în care sã ne întâlnim unii cu
ceilalþi, astãzi, datoritã telefoanelor, internetului ºi mobilitãþii ridicate, suntem expuºi prea multor contacte
sociale, ceea ce face ca nevoia de liniºte sã devinã presantã.
Spaþiul trãit este spaþiul percepþiei cotidiene ºi individuale; în momentul pãrãsirii spaþiului interior, omul îºi
asumã riscul expunerii de sine într-un spaþiu al trecerii, un spaþiu al convenþiilor sociale ºi al impersonalului.
Strada nu mai gãzduieºte astãzi miºcãri civice ale unei comunitãþi închegate, nu mai adunã laolaltã conºtiinþe,
ci este un “non-loc” (Marc-Auge) în care oamenii sunt înstrãinaþi, supuºi aceloraºi convenþii sociale, reguli ºi
interdicþii, un loc de tranziþie între domiciliul-însuºit ca spaþiu al regãsirii de sine ºi locul de muncã perceput ca
proiecþie a sinelui în viitor.
Nevoia de izolare a individului angrenat în tumultul vieþii urbane este similarã impulsului ce a determinat
migrarea cãtre zonele periferice ale oraºelor în cãutarea liniºtii pierdute, a închiderii în sine, a apropierii de
naturã ºi familie. Blamatã ca spaþiu al alienarii, “anti-oraº”5, suburbia reuºeºte, însã, sã trezeascã în locuitorii
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sãi conºtiinþa civicã ºi simþul apartenenþei la o comunitate.
Aflatã încã la început ca fenomen, suburbia evolueazã ca un oraº reinventat, ai cãror locuitori se implicã mult
mai puternic decât în densele spaþii urbane în activitãþi legate de ºcolile, biserica ºi comunitãþile lor.
Migraþia cãtre suburbii a determinat, totodatã, efecte negative puternice, atât asupra mediului, din cauza
poluãrii (transportul în comun se justificã numai pe zonele urbane dense, iar cei ce locuiesc la periferiile
oraºelor sunt nevoiþi sã foloseascã automobilul personal), a pierderii identitãþii oraºului sau ocupãrii terenului
verde. Migraþia pe distanþe lungi este, însã, un fenomen amplu la nivel global, ºi are, poate, cele mai vizibile
consecinþe asupra marilor centre urbane. Societãþile ultimilor ani s-au vazut nevoite sã se împace cu propriul
pluralism, majoritatea fiind un mix din punct de vedere etnic, religios ºi lingvistic.
O problemã frecventã a oraºelor moderne este aceea cã, deºi sunt populate de o colecþie fascinantã de tipuri
de indivizi diferiþi – emigranþi, bãºtinaºi, bogaþi, sãraci – acestea rareori se amestecã unele cu altele, aºa cum
rezultã din observarea modului de distribuþie a comunitãþilor. Fiecare grup îºi însuºeºte un teritoriu propriu ºi,
în mod surprinzãtor, interacþiunea dintre grupuri lipseºte.
În acest caz, provocarea cu care se confruntã arhitecþii ºi urbaniºtii este aceea de a gãsi un design capabil sã
stimuleze comunitãþile diferite sã interacþioneze, sã se recunoascã ºi sã se accepte una pe cealaltã.
Deºi omogenitatea a fost în mod evident, un “ideal” depãºit de realitatea cotidianã, ideea de cetãþenie a
trebuit sã includã diversitatea culturalã. Identitãþile utilizatorilor sunt din cele mai diverse, fiecare având un
trecut propriu, un mod de percepþie specific ºi aºteptãri diferite de la spaþiile publice.
Spaþiile publice capabile sã rãspundã sau sã se constituie ca produs al societãþii multiculturale nu pot fi decât
flexibile, deschise ºi multifuncþionale, concepute nu în mod strict ºi raþional, ci ca spaþii ale trãirii subiective ºi
senzoriale, spaþii ale vidului, ale regãsirii de sine. Locurile introspective pot transmite impulsuri reale societãþii
noastre. Se pare cã rolul reprezentativ istoric al spaþiilor publice s-a transferat de la un nivel colectiv la
individual.
Spaþiile neprogramate, cele ce se constituie ca proces, lipsite de designul vizionar al unei armonii statice, au
ºanse tot mai ridicate sã fie considerate atractive ºi sã capete viaþã; privind dincolo de formã ºi de esteticã,
spaþiile interacþiunii democratice, apãrute spontan, spaþiile practicate, au potenþial în angajarea unei necesare
dinamici sociale.
Spaþiile practicate sunt spaþii trãite; a practica un spaþiu înseamnã a-l cunoaºte, prin intermediul simþurilor, a-l
utiliza ºi a-l îmbogãþi cu semnificaþii. Cu fiecare pas, relaþia trecãtorului cu spaþiul parcurs capãtã valenþe noi,
sensuri ºi unghiuri de percepþie diferite.
Spre deosebire de alte forme de artã, arhitectura înseamnã participare, iar în cazul spaþiului parcurs cotidian
– cum este spaþiul public al strãzii – comunicarea cu individul se face bidirecþional – nu de la artist la audienþã,
ci într-un mod cu mult mai profund, participativ ºi experimental, unde conteazã în mod egal ce i se oferã
consumatorului-pieton ºi modul în care acesta abordeazã spaþiul public.
În acest sens, se poate discuta de arhitectura socialã ca de o arhitecturã deschisã dialogului dintre utilizare ºi
structurã. Într-o anumitã mãsurã, structura condiþioneazã utilizarea, însã ºi aceasta din urmã remodeleazã
structura: o redefineºte, o consumã, o distruge, o reconstruieºte. Utilizarea spaþiului este totodatã distructivã
ºi constructivã, întotdeauna reconfigureazã. Practica spaþialã – spune Lefebvre – produce spaþii cotidiene,
locuri ce dau coeziune societãþii.
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Practica spaþialã diferenþiazã spaþiul public ºi îl
remodeleazã – dacã într-o experienþã artisticã
tradiþionalã, contemplarea este un act ce nici nu
distruge, nici nu construieºte, implicând numai un
receptor pasiv, utilizarea spaþiului este neiertatoare ºi
personalã, implicã traire ºi cunoaºtere a spaþiului
perceput subiectiv; pentru a folosi un spaþiu trebuie sã
îl interpretezi, iar utilizarea este cea care îl hrãneºte ºi
îi dã viaþã, înseamnã nevoi ce pot fi împlinite, implicã
un sens pozitiv, anti-depresiv.
Un spaþiu public contemporan, perceput în mod
senzorial de nenumãraþi indivizi, în cãutarea propriilor
idealuri, poate sã se ofere ca loc al regãsirii de sine, al
izolãrii într-o masã de oameni (de exemplu, Central
Park din New York – oazã de liniºte într-un oraº activ,
spaþiu larg ºi deschis bordat de zgârie-nori (figura 1),
ca loc al interacþiunii sociale – propunând utilizarea în
detrimentul contemplãrii, participarea în dauna
receptãrii, experienþa directã ºi nu comunicarea
mediatã, flexibilitate ºi o structurã dinamicã.
3. Omul, subiect al spaþiului urban
Philip Johnson: „ Am proiectat aceste borduri în faþa
Seagram Building astfel încât oamenii sã nu se poatã
aºeza pe ele. Dar, dupã cum se vede, oamenii vor asta
Figura 1. Central Park, New York
atât de tare, încât se aºazã oricum. Le place locul atât
de mult, încât se înghesuie, se aliniazã de-a lungul acelei margini înguste a zidului. Am pus apã lânga platforma
de marmurã, pentru cã ne-am gandit cã vor cãdea dacã se aºazã acolo. Nu cad; se aºazã oricum.”
Heinrich Klotz: „Este singurul loc unde pot sã stea jos.”
Philip Johnson: „ ªtiu asta. Lui Mies nu i-a trecut nici o clipã prin minte. Mi-a spus dupã aceea: Nici nu am visat
cã oamenii vor dori sã se aºeze acolo.” (figura 2)
Lipsa de înþelegere a ceea ce oamenii aºteaptã de la un loc poate fi un obstacol pentru arhitecþii care vor sã
creeze un spaþiu urban mai bun, un loc unde viaþa socialã sã fie stimulatã. În ultimii ani, s-au fãcut o serie de
cercetãri ºi experimente despre comportamentul în anumite tipuri de mediu, ºi, pe langã arhitecþi sau urbaniºti,
au fost implicate persoane din numeroase discipline.
Francesco Careri considera walking-ul 6 un instrument critic, mijloc de observare a peisajului sau formã ce
dicteazã un anumit tip de arhitecturã – “am ales traiectoria ca formã de expresie ce accentueazã un loc
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Figura 2. Seagram Building Plaza, Mies van der Rohe.
Schiþã ºi machetã.

trãgând o linie prin acesta. Actul traversãrii, instrument de cunoaºtere fenomenologicã ºi interpretare
simbolicã a teritoriului este o formã de citire a acestuia în mod psiho-geografic, comparabilã cu walkabout-urile
aborigene”.
Modul de organizare a strãzilor nu doar traverseazã peisaje ºi arii construite, ci genereazã noi forme de spaþii
locuibile, tipuri noi de comunitãþi – nu numai cã ele conduc cãtre locuri, ci sunt ele însele locuri.
Oraºul construit sau descoperit prin traversare este un concept ce vine sã anuleze opoziþia aparentã între
arhitecturã ºi nomadism, întãrind relaþia dintre cele douã prin ideea de cãlãtorie – în loc sã fie anti-arhitecturã,
poate chiar nomadismul a generat-o, prin nevoia sa a stabili repere în peisaj.
Astfel apare noþiunea de transurbanitate – sistem de spaþii vide în care poþi rãtãci în derivã, spaþiu nomad. În
interiorul oraºelor cresc spaþii de tranzit, în continuã transformare temporalã.
Vidul ºi solidul existã oricum într-un echilibru sau într-o simbiozã. Oraºul nomad se aflã înauntrul celui staþionar.
Peisajul interpretat ca arhitecturã a spaþiului deschis stã la baza apariþiei civilizaþiei nomade, rãtãcitoare. Prin
trecerea la viaþa sedentarã am trecut de la arhitectura spaþiului deschis la cea a spaþiului plin (filled space).
Actul de a traversa spaþiul vine de la nevoia primarã de a cãuta hrana ºi informaþii necesare supravieþuirii, însã
odatã ce nevoia primarã a fost satisfãcutã, parcurgerea capãtã valenþe simbolice care permit omului sã
locuiascã spaþiul.
Modificând sensurile teritoriului traversat, parcurgerea înseamnã primul act estetic al omului, penetrând
teritoriile, organizând haosul, construind o ordine în care urmeazã a se dezvolta o arhitecturã a obiectelor
situate în spaþiu. Acþiunea stabileºte relaþii om-teritoriu.
Parcurgerea spaþiului urban este o experienþã individualã, personalã; parcurgând spaþiile, pe de o parte, le
investim cu semnificaþii ºi calitãþi subiective, creãm o poveste proprie, cu care le asociem. Path7 indicã actul
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traversãrii ca acþiune a parcurgerii, iar linia ce strãbate spaþiul ca obiect arhitectural, poveste, mesaj al spaþiului
parcurs – ca structurã epicã.
Walking-ul devine astfel instrument cognitiv ºi de design, mod de recunoaºtere a geografiei, a unor indici ce
organizeazã spaþiul, prin semnificaþii proprii – în haosul periferiilor, mod în care putem investiga spaþiile
metropolitane ºi le putem face vizibile. Prin traversarea unor astfel de spaþii le investim cu sensuri, nu doar le
umplem cu obiecte.
Pentru ilustrarea acestui principiu, edificator îmi pare ºi exemplul arhitectului englez Jeremy Till8 care,
împreunã cu o echipã formatã din oameni de teatru, artã, muzicã, design, arhitecturã având ca numitor comun
apartenenþa la acelaºi oraº, Sheffield, ºi afecþiunea aproape inexplicabilã faþã de acesta, a purtat o serie de
discuþii interesante pe baza dinamicii sociale, a spaþiului public ºi percepþiei acestuia.
Punctul de vedere al arhitectului, aparent privilegiat în înþelegerea profundã a spaþiului urban, a pãrut de
aceastã datã limitat, copleºit de discursul bogat al acestor “outsideri”, care vorbeau despre senzaþii, poveºti,
sunete, amintiri.
Aproape în ciuda arhitecturii banale, calitatea urbanã extraordinarã a locului se explicã prin secvenþe ºi frânturi
de spaþiu urban, asociat de subiecþi cu experienþe personale intense, ecouri imaginate sau trãite, colþuri de
stradã încãrcate de semnificaþii ºi pe jumãtate uitate.
Experienþa umanã, individualã, primeazã în acest caz ºi traseazã conturul unui oraº care, dincolo de imaginea
gri a clãdirilor monotone ale unui modernism eºuat, se dovedeºte idilic, cu o valoare ce o depãºeºte pe cea a
componentelor lui arhitecturale.
În ipoteza arhitectului danez Jan Gehl9, activitãþile întreprinse de un individ în spaþiul public urban se împart
în trei categorii simplificate: activitãþi necesare, opþionale sau sociale.
Activitãþile necesare includ ceea ce ne este, mai mult sau mai puþin, intrat în reflex: mersul la muncã,
cumpãrãturile, aºteptarea unui autobuz sau a unei persoane, etc. Printre altele, aceastã categorie include
multe acþiuni legate de mersul pe jos. Dat fiind cã acestea sunt activitãþi necesare, incidenþa lor este în foarte
micã mãsurã influenþatã de cadrul fizic în care se desfãºoarã.
Activitãþile opþionale se referã la acele acþiuni la care individul participã doar dacã îºi doreºte sã o facã ºi dacã
locul ºi timpul o permit. Sunt cu totul diferite de cele din prima categorie. Aici sunt incluse acþiuni ca: plimbarea
pentru a lua o gurã de aer proaspãt, statul la plajã sau admiratul naturii. Aceste activitãþi au loc doar când
condiþiile exterioare sunt optime, atunci când vremea ºi timpul îi invitã. Aceastã relaþie este în mod special
importantã ºi conectatã cu modul de proiectare a spaþiului, cãci activitãþi de acest fel depind în mod direct de
condiþii exterioare de naturã fizicã.
Activitãþile sociale sunt cele care depind de prezenþa altor persoane în spaþiul public. Activitãþile sociale includ
joaca, festivitãþile, conversaþiile, activitãþile comunitare de diverse tipuri ºi, în final, cea mai rãspânditã
activitate socialã, contactul pasiv – a vedea ºi a auzi alþi oameni. Aceste activitãþi pot fi numite ºi “activitãþi
rezultante”, dat fiind faptul cã apar spontan, ca o consecinþã directã a faptului cã oamenii se miºcã ºi
populeazã aceleaºi spaþii. Aceasta implicã faptul cã activitãþile sociale sunt suportate indirect oricând este
necesar ºi cã celor opþionale li se oferã condiþii propice în spaþiile publice.
În opinia autorului, activitãþile sociale au loc de fiecare datã când douã persoane se aflã în acelaºi loc; a se
vedea ºi auzi unul pe altul, a se întalni, constituie în sine o formã de interacþiune socialã.
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Aºadar, însãºi întâlnirea în sine, faptul de a fi prezent într-un loc, reprezintã punctul de plecare pentru forme
mai complexe de activitãþi sociale. Aceastã legaturã este importantã pentru modul de a gândi spaþiile publice
– deºi cadrul fizic nu are o influenþã directã asupra calitãþii, conþinutului sau intensitãþii contactelor sociale,
arhitecþii ºi urbaniºtii pot face posibil ca oamenii sã se întâlneascã, sã se vadã ºi sã se audã.
În cartea sa10, Edward Hall, antropolog, cerceteazã modul în care diversele culturi utilizeazã spaþiul ºi mediul
înconjurãtor. Din punctul sãu de vedere, existã douã situaþii majore:
a. modul în care oamenii folosesc în mod activ ºi modeleazã mediul fizic, nu doar reacþioneazã la acesta sau
b. utilizarea mediului fizic în managementul interacþiunii sociale.
Pentru a-ºi direcþiona mai precis cercetarea, a conturat termenul proxemics, pe care l-a definit ca “studiul
acþiunilor omului în perceperea ºi utilizarea spaþiului intim, personal, social sau public în condiþii variate,
urmând reguli prestabilite dictate de paradigmele culturale11.
Cercetarea lui Hall era non-experimentalã ºi se baza pe observare naturalistã, pe interviuri, descrieri.
Rezultatele ºi concluziile sale, mai ales cu privire la distanþa interpersonalã, au fost verificate ºi au încurajat
studii ulterioare.
O metodã diferitã de abordare a fost aplicatã în anii 1970 de sociologul William Whyte ºi grupul sãu de studiu,
care a dezvoltat proiectul A Street Life Plaza12, bazându-se pe monitorizarea mai multor pieþe publice ºi parcuri
din New York, pentru a înþelege de ce anumite spaþii urbane rãspund corect la necesitãþile umane ºi altele nu
ºi pentru a se documenta ulterior asupra elementelor necesare unui spaþiu urban reuºit.
Observarea oamenilor care intrau în pieþele publice, acþiunile lor, momentul ºi modul în care pãrãseau aceste
spaþii a indicat un lucru foarte interesant ºi anume faptul cã oamenii cautã mai mult decât un simplu confort
fiziologic, ba chiar cã sunt dispuºi adesea sã se supunã unui anumit grad de disconfort fizic pentru a reuºi sã
îºi îndeplineascã nevoile elementare de naturã psihologicã sau motivaþionalã.
Spaþiul este, aºadar, un concept multidimensional, totodatã economic, politic ºi semiotic. El posedã
caracteristica dualã de a fi atât un produs al relaþiilor sociale, cât ºi un declanºator al acestora – de aceea
modelarea spaþiului afecteazã interacþiunea socialã.
4. Grupuri de utilizatori
Oraºele sunt sisteme complexe, guvernate de un echilibru instabil între repetate momente de conflict social,
funcþional sau morfologic ºi etapele omoloage în care aceste conflicte sunt soluþionate. În acest scenariu, viaþa
unui oraº are capacitatea de a îngloba o structurã nouã, pânã în clipa în care un nou conflict îºi anunþã
colapsul. Mereu în miºcare, oraºele îºi construiesc identitatea într-o condiþie constantã de crizã, iar identitatea
lor este dinamicã ºi metaforicã tocmai datoritã acestei fluctuaþii.
• Oraº global sau comunitate localã
• Centru ºi suburbii
• Liniaritate ºi centralitate
• Densitate ºi mobilitate
• Unitate sau fragmentare
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4.1. Comunitate offline versus izolare online

Ofertã publicã ºi consum privat – este un conflict
reflectat în raportul nefiresc dintre utilizarea intensã a
facilitãþilor publice precum ºcolile, parcurile ºi grãdinile
ºi deteriorarea cu care se confruntã acestea chiar din
partea utilizatorilor lor. Bãnci de parc rupte, banchete
de beton ruinate, pereþi pe jumãtate demolaþi în jurul
piaþetelor ºi pavajul ºtirbit sunt elemente ce fac parte
integrantã din peisajul urban actual. Multe dintre
spaþiile publice create recent au fost deja incluse în
acest proces contradictoriu ºi simultan de însuºire ºi
respingere. În acest context, desenele în graffiti ce
acoperã ziduri, trotuare sau orice alte suprafeþe
disponibile nu dau impresia de vandalism, ci sunt în
esenþã pozitive, pentru cã reprezintã o cucerire
paºnicã (figura 3).
În schimb, în centrele oraºelor, strãzile ºi pieþele au
fost reduse la echivalentul unei simple scene. Atât în
vechile, cât ºi în cel mai nou-construitele suburbii,
strãzile ºi pieþele servesc drept locuri de parcare –
atunci când nu sunt transformate în terenuri virane
(terrains vagues). Din cauza importanþei crescânde a
pieþei publice virtuale, spaþiul public îºi pierde treptat
caracterul de loc al comunitãþii, devenind nu numai un
spaþiu al serviciilor, ci ºi o extensie a spaþiului
comercial, servind ca instrument de identificare.13
Dacã observãm planurile de zonificare ce se
implementeazã, remarcãm cu uºurinþã faptul cã nu
mai existã o strategie care sã se concentreze pe
crearea spaþiului public.
În mod paradoxal, în acest context, singurele spaþii
care înca mai pot fi definite ca fiind publice sunt
parcajele, unde mai supravieþuieºte cel putin o ordine
de distribuþie.
Bi-dimensionalizarea cotidianã a spaþiului public
contemporan este, indubitabil, efectul cumulat al
acestor conflicte, caracterizate de opoziþia dintre
momente constructive ºi trenduri distructive. Acest

Figura 3. Spaþiu public.
Atitudini, terrain vague, parcaje, grafitti.
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lucru se referã, într-un final, chiar la ideea oraºului ca o construcþie a comunitãþii care, dacã este capabilã sã
trensceadã timpul pentru a-ºi afirma propria identitate – neschimbatã în cadrul unor limite – nu ar trebui
niciodatã sã îºi impunã proiecte istorice care nu sunt dictate de locuitorii sãi.
În cartea “În cãutarea unui nou domeniu public”, autorii Hajer ºi Reijndorp subliniau necesitatea unei
colaborãri între proiecte ºi actorii acestora pentru dezvoltarea oraºului contemporan, lucru ce pretinde alianþe
între sectorul social, culturã ºi mediul de afaceri, între sectorul public ºi cel privat. Cei doi autori nu sunt singurii
care remarcã lipsa intersecþiilor ºi interferãrii dintre grupuri ºi reþele urbane.
Stefano Boeri observa lipsa dialogului dintre locuitori ºi ceea ce el numeºte subsistemele ce definesc oraºele ºi
societãþile noastre. Studiind oraºul contemporan, el descoperã teritorii complexe construite de amprente ce
reflectã un numãr limitat de dinamici ºi interacþiuni.
“Aceste urme aratã un numãr de dinamici de interacþiuni elementare care contribuie la construirea teritoriului
nostru prin auto-organizarea societãþii în subsisteme, conduse de “minoritãþi” care acþioneazã ca microcosmosuri de autopoiesis14 – familii extinse, clanuri etnice ºi profesionale, comunitãþi culturale, asociaþii de
relaxare sau consum. “Auto-organizarea” în acest context nu înseamnã doar spontaneitate, caracter informal
sau ne-instituþionalizat al proceselor de schimbare teritorialã. Mai curând, auto-organizarea, care adesea
creeaza spaþii de inovaþie, înseamnã mai presus de toate reguli de aºezare (care pun în ordine o serie de miºcãri
individuale) sunt produse ºi împãrtãºite de subiecþi care participã chiar în sistem”15.
Cercetãrile ºi argumentele lui Boeri aratã cã în numeroase oraºe europene anumite spaþii ale auto-organizãrii
determinã inovaþii spaþiale noi, dar, privind oraºul în ansamblu, schimburile sunt nesemnificative ºi se observã
lipsa de coeziune dintre diferitele subsisteme.
Acest lucru înseamnã cã multe dintre ele se comportã ca entitãþi autonome ce se dezvoltã independent una
de cealaltã, fãrã a interacþiona în mod eficient.
Dezvoltarea unor oraºe tot mai compacte atrage atenþia asupra necesitãþii de a regândi modul de proiectare
a clãdirilor rezidenþiale ºi spaþiilor publice urbane ºi asupra rolului important pe care acestea îl poartã în
calitatea lor de componente esenþiale ale renovãrii urbane.
În acelaºi timp, noile media, tehnologiile de comunicaþii ºi informaþii permit un individualism conectat într-o
reþea – ºi formaþiuni sociale implicite, ce pretind o re-conceptualizare a dihotomiei online-offline.
Spaþiul public devine un hibrid complex în care membrii a ceea ce Watters numea “triburi urbane” traverseazã
nevãzuti între cyberspace (spaþiul virtual) ºi spaþiul fizic.
Spaþiile publice urbane, acþionând ca niºte catalizatori sociali, au fost întotdeauna locurile unde rezidenþii
oraºului ºi membrii unei comunitãþi se întâlnesc pentru a crea ºi întreþine relaþii sociale, pentru a se angaja în
dezbateri ºi discuþii, constituie suportul stabilirii identitãþii ºi culturii unui oraº, în sensul coeziunii ºi
apartenenþei. Astãzi noile media, informaþiile care circulã prin internet sau tehnologia de comunicare au
adãugat un sector al spaþiilor publice online care dau ocazia locuitorilor oraºului sã se întâlneascã în camere
de chat, forumuri de discuþii, reþele comunitare, oraºe digitale, dar ºi sã comunice de la om-la om prin email,
mesaje instantanee sau SMS.
Pânã nu demult, voci pesimiste interpretau aceste forme de interacþiune drept expresii alarmante ale
individualismului ºi privãrii de spaþiu de loisir, ce conduc la dispariþia formelor tradiþionale de angajament civic
ºi a valorilor comunitare, la un declin puternic al capitalului social.
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În orice caz, participarea online la spaþiul public poate facilita legãturi noi cu munca, educaþia, participarea
civicã ºi un þesut social sãnãtos. Aceste conexiuni sunt create ºi menþinute atât în spaþiile urbane virtuale cât ºi
în cele fizice, iar rezidenþii trec dintr-un mediu în celãlalt în mod atât de firesc, încât devin din ce în ce mai
suprapuse.
S-a schimbat ºi rolul jucat de vecinãtãþile urbane. În trecut, vecinãtãþile erau marcate de un spaþiu public central
care oferea puncte tradiþionale de întâlnire, ca de exemplu piaþa. Reþelele de comunicare permit utilizatorilor
lor sa interacþioneze oricând ºi de oriunde ºi sã îºi stabileascã orice fel de loc de întâlnire.
Noua tehnologie este folositã de rezidenþii unui oraº pentru a crea reþele personalizate, formaþiuni sociale
diferite de imaginile convenþionale ale “comunitãþii”, sau “vecinãtãþii”. Individualismul în reþea introduce noi
provocãri interpretarii convenþionale a “locului” sau “spaþiului public”, deschide oportunitãþi pentru
arhitecturã sã îºi regândeascã înþelegerea comunitãþii (de la sat, vecinãtate , la triburi urbane sau reþele sociale)
ºi sã proiecteze în lumina acestor noi termeni.
4.2. Laboratoare media ºi societãþi deschise
Media este un instrument puternic. Media digitalã poate promova democratizarea, împuternicirea,
colaborarea inter-disciplinarã ºi poate redefini ideea de comunitate. De asemenea, în viitor, pot fi influenþate
probleme critice precum sãnãtatea, educaþia, serviciile sociale ºi guvernarea.
Media digitalã reprezintã un mijloc unic de a produce un efect profund în toate aspectele progresului uman,
prin crearea, aplicarea ºi distribuirea a noi valori ºi identitãþi sociale ºi culturale.
Cei ce se ocupã cu cercetarea ºi dezvoltarea media, numesc adesea locurile lor de muncã “laboratoare”,
termenul folosit fiind semnificativ pentru faptul cã aici media este subiectul unei experimentãri stiinþifice ºi
explorãrii prin metode riguroase similare cu cele din inginerie. În centrul acestor experimente stã impactul
cultural al media, dialogul dintre om ºi tehnologie.
Astfel, a “proiecta societatea16” din perspectiva unui profesionist media înseamnã, conform definiþiei
dicþionarului online17: “aplicarea unor metode similare tehnicii inginereºti, în ceea ce priveºte practicalitatea,
eficienþa, neutralitatea moralã într-un efort de a rezolva o problemã socialã sau a îmbunãtãþi condiþia societãþii”.
La întâlnirea din toamna lui 2007 cu ocazia PICNIC Amsterdam18, dar ºi un an mai tarziu19, specialiºtii media sau pus de acord asupra faptului cã viziunea ºi designul viitorului trebuie modulat în funcþie de om, deschis,
fluid ºi interdisciplinar, o comunitate creativã sau o agora interactivã care sã faciliteze dialogul dintre toate
pãrþile, articuleazã nevoile umane reale ºi oferã o culturã comunã pentru a proiecta ºi a rezolva problemele
împreunã.
O concluzie comunã este consideratã vitalã: o misiune existenþialã precum proiectarea viitorului nu trebuie
acordatã nici unor indivizi geniali, chiar dacã creativi, nici unor grupãri politice, deºi puternice. Modelarea
societãþii pentru o lume complexã trebuie sã fie o activitate participatorie, implicând toate disciplinele
pertinente ºi toate straturile sociale.
Nevoia de participãri multiple ºi diverse în scopul înþelegerii ºi gãsirii de soluþii pentru nevoile unei lumi
complexe pare a fi fost general acceptatã; trãim într-o societate tot mai multi-stratificatã ºi multiculturalã, care
trebuie sã înþeleagã, sã promoveze ºi sã integreze diversitatea pentru a evolua. Unul dintre motivele pentru
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care multe dintre problemele lumii reale par dificil de rezolvat este cã sunt gãsite cauze unice, deºi astfel de
probleme decurg din interacþiunea unor cauze multiple, necunoscute ºi inter-relaþionate. Rareori este posibil
sã percepem ºi sã definim o problemã, apoi sã proiectãm o soluþie adecvatã ºi, în final, sã alegem un singur
mod de intervenþie. Cel mai adesea, provocarea este sã observi ce se întâmplã cu adevãrat ºi sã identifici acei
factori care determinã succesul sau eºecul.
Dacã înglobãm diversitatea ºi ne-o însuºim, înseamnã cã trebuie ºi sã dezvoltãm sisteme participatorii ºi
deschise. Sistemele deschise ºi colaborãrile sunt, în multe privinþe, pozitive ºi productive, permit o mai mare
scarã ºi frecvenþã a inovaþiei prin împãrtãºirea informaþiei, transcend ºi transformã structuri ºi obiceiuri
înrãdãcinate ºi depãºite prin intermediul gândirii creative ºi apropie produsul de utilizatorul final, prin
integrarea lui în calitate de co-creator. Întrebarea este cum pot sistemele deschise ºi colaboratorii sã fie folosiþi
pentru a proiecta ºi modela viitorul, în mod special spaþiile publice viitoare. Utilizarea media ºi a pãrþilor sale
interactive, digitale, ca instrument valoros în dezvoltarea acestor programe de participare ºi implicare socialã
constituie încã un subiect dezbãtut ºi controversat. Principala obiecþie, adusã în mod special din punctul de
vedere al comunitãþilor tradiþionale, este percepþia cã activitatea online alieneazã utilizatorul ºi îl îndepãrteazã
de participarea “realã” în comunitãþi fizice.
Chiar ºi numai gândul la o prezenþã online pare sã aducã cu sine imaginea unui tânãr palid, absent, stând întro camerã întunecatã, indiferent la nevoile ºi aspiraþiile vecinãtãþilor sale fizice ºi interesat în mod exclusiv de
jocuri violente pe computer sau bârfe triviale în reþea.
Subiectul acesta a generat controverse puternice la sesiunea “Vecinãtãþi ca locuri de dezvoltare a comunitãþii
ºi culturii”, pãrerile conform cãrora ignorarea potenþialilor participanþi online ar putea sabota dezvoltarea
fizicã a comunitãþii izbindu-se de proteste vehemente. Trebuie, oare, doar sã redescoperim ºi sã recreãm spaþii,
culturi, comunitãþi unde putem crea poveºti comune pe care sã le împãrtãºim vecinilor la colþul strãzii sau la
fel de valoroase ca o conversaþie în grãdinã sunt ºi discuþiile pe internet?
4.3. Media interactivã ca spaþiu public participativ
Lumea online este un spaþiu public ce creºte rapid, cu un nivel fãrã precedent de comunicare ºi informaþie,
unde utilizatorii sunt interesaþi profund de vecinãtãþile lor digitale ºi fizice ºi îºi exprimã sentimentele cu patos
ºi implicare. Ar putea fi o neglijenþã sã îi omitem pe aceºti indivizi ºi potenþialul unei participãri digitale
interactive de la planificarea socialã ºi culturalã ºi de la procesul de design, referitor în mod special la spaþiile
urbane. Programe ºi jocuri noi pe computer sunt tot mai des produse de înºiºi utilizatorii lor; reþelele sociale
sunt recunoscute ca factor critic de marketing ºi formele noi de reþele “de la om la om” dau naºtere unui nou
mod de a studia. Bloggerii au forþa de a determina creºterea sau cãderea oamenilor politici, sursele de
informaþie de tipul wikipedia intrã în competiþie cu sistemele închise ale unicilor autori.
Aceºti utilizatori creeazã o parte din ce în ce mai mare dintr-o nouã resursã, diversã si inovativã, un lanþ ce
include nu doar profesioniºti creativi, ci ºi consumatori tradiþionali, clienþi ºi comunitãþi. Este începutul unui
proces în care utilizatorul este ºi co-creator, proces tot mai eficient datoritã canalelor digitale interactive.
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4.4. Integrarea designului cultural
Participarea interactivã poate avea o contribuþie
valoroasã la modelarea viitoare a comunitãþii, mai ales
la nivelul unui design specific.
Barcelona este din nou unul din oraºele ce aplicã astfel
de noi metode pentru a se modela – un model 3D, cu
imagini de o calitate uimitoare a fost prezentat
cetãþenilor dupã ce deja fusese implementat (figura
4). Designerii ºi urbaniºtii pot chiar sã aibã de învãþat
din datele utilizatorilor, care pot adesea sã furnizeze
informaþii surprinzãtoare ºi puncte de vedere unice.
Sistemele de modelare online pot folosi ajutorul
dinamic, digital al cetãþeanului pentru a defini oraºul
ºi a trasa o hartã a emoþiilor locuitorilor sãi, în scopul
de a crea un model multistratificat ºi pluridimensional
în care datele fizice de planificare urbanã sunt
conectate cu cele emoþionale: temeri,
speranþe ºi identitatea comunitãþii.
Astfel, este posibil sã explorãm ºi sã
integrãm probleme, perspective noi,
aºteptãri, reþele sociale, ritualuri,
obiceiuri, repere, trasee ºi legende
urbane în peisajul fizic.
În anul 2002, Waag Society a elaborat
aplicaþia Amsterdam Real-Time, care
trasa dinamic rutele desenate de
locuitorii sãi prin oraº. Mijloacele de
transport, amplasamentul casei ºi a
locului de muncã, împreunã cu “harta
mentalã” a fiecarei persoane determinã
traseul pe care acesta îl urmeazã,
producând o hartã dinamicã, permanent
actualizatã ºi foarte subiectivã a
Amsterdamului.

Figura 4. Barcelona Media.
Model 3D ºi propuneri de proiecte

4.5. Distribuþie globalã, construire localã
Într-adevãr, media digitalã ºi interactivã
pot avea un efect fizic mai direct ca
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mijloc al planificãrii producþiei comunitãþii, sub forma unor laboratoare de fabricaþie deschise, centre
comunitare ale fabricaþiei locale, utilizând un set standardizat de instrumente de producþie flexibile ºi mânuite
digital, precum laser cutters, maºini de cusut ºi printere 3D.
Acest model începe sã fie aplicat deja ºi are un enorm potenþial de a promova forme noi de dezvoltare
culturalã, socialã ºi economicã mai echilibrate, inovative ºi mutual benefice.
Astfel de organizaþii, fie cã se aflã în Africa, SUA sau Europa, împãrtãºesc cele mai bune practici, experienþã,
cunoºtinþe ºi reþele ce faciliteazã producþia la scarã redusã sau bunuri fizice stardard de cãtre comunitatea
localã pentru comunitatea localã ºi pentru alþii.
Aceastã formã de “inovaþie deschisã” într-o culturã localã – un nod regional în cadrul unei reþele de susþinere
mutualã internaþionale – poate stimula în mod esenþial evoluþia în þãrile în curs de dezvoltare, dar poate ºi
îmbunãtãþi identitatea comunitãþii ºi nivelul economic al acesteia în ariile defavorizate ale þãrilor dezvoltate.
În centrul conceptului de Laborator de Fabricaþie se aflã utilizarea tehnologiei uºor accesibile ºi a mijloacelor
standardizate, simplu de folosit.
Împãrþirea interactivã ºi distributivã a cunoºtinþelor ºi a procesãrii între participanþii la reþea poate fi utilã atât
într-un oraº din Kenya sau Africa de Sud, cât ºi într-un cartier din Bronx, New York sau în Amsterdam.
În astfel de laboratoare sunt produse case prefabricate în Africa de Sud, antene wireless din cupru ºi vinil în
Kenya, instrumente ieftine ºi eficiente pentru mãsurarea calitãþii laptelui sau orezului în oraºele indiene, sunt
produse ºi vândute bijuterii ºi lasere în Bronx.
Acestea sunt toate moduri în care reþeaua digitalã globalã a ajutat la stimularea colaborãrii ºi efortului local,
designului ºi producþiei a diverse comunitãþi din întreaga lume.
În final, utilizarea cunoºtinþelor împãrtãºite printr-o reþea globalã ºi interactivã, dar aplicate eficient la nivelul
comunitãþilor locale, este poate unul dintre cele mai importante argumente în favoarea includerii mijloacelor
de media interactivã în modelarea ºi proiectarea viitorului, într-un cartier urban dens populat sau într-o
comunitate izolatã.
Cu toþii aspirãm la o culturã localã orientatã cãtre oameni, la o comunitate implicatã, creativã ºi care deþine
controlul modelãrii propriului design în viitor. Ar fi naiv sã pretindem cã media digitalã oferã o soluþie
universalã pentru a îndeplini aceste speranþe. Comunitãþile fizice au nevoie de lideri creativi ºi puternici care sã
stimuleze angajamentul local ºi sã obþinã suport financiar ºi politic, de spaþii fizice de întâlnire pentru inspiraþie
creatoare. Ar fi absurd, însã, sã ignorãm potenþialul reþelelor media ºi digitale. Mulþi dintre indivizii din jurul
nostru sunt experimentaþi ºi creativi în a-ºi exprima sentimentele, nevoile ºi aspiraþiile prin intermediul
aplicaþiilor digitale ºi reþelelor sociale.
Pentru a le oferi acestor indivizi un rol integrant în procesul de planificare culturalã ºi socialã ºi de design
trebuie sã integrãm grupuri largi din straturi sociale ºi generaþii diferite, care altfel ar fi inaccesibile.
În acelaºi mod, mijloacele de modelare interactivã oferã reacþii imediate ºi efective din partea tuturor pãturilor
sociale.
În final, reþelele interactive digitale globale ºi aplicaþiile lor ne permit sã împãrtãºim cu uºurinþã viziuni, practici,
metodologii ºi informaþie în întreaga lume, pentru a putea aplica aceste cunoºtinþe într-un design optim ºi
pentru a realiza comunitãþile fizice viitoare la nivel local.
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STUDIU DE CAZ I – Joint Space
În cadrul celei de-a X-a ediþii a
Bienalei de Arhitecturã de la
Veneþia, 2006, expoziþia
Estoniei atrãgea atenþia prin
prospeþimea ºi noutatea
studiului prezentat.
Joint Space reprezintã o
încercare de a crea spaþiul
suprapersonal,
combinând
poziþia determinatã prin
telefonul mobil cu un mediu
online. Arhitecþi, urbaniºti ºi
geografi au lucrat cu specialiºti
IT pentru a gãsi o alternativã
la planificarea urbanã staticã ºi
fãrã viaþã.
Estonia este, de altfel, una
dintre þãrile cele mai avansate
în
care
aplicaþiile
noii
tehnologii au fost deja însuºite
Figura 5. Joint Space. Hãrþi interactive.
ºi utilizate în mod oficial, la
Sursa: www.POSITIUM.ee
scarã largã. Parcãrile, biletele
de autobuz sau operaþiunile bancare prin intermediul telefonului mobil sunt activitãþi cotidiene în aceastã micã
þarã nord-europeanã. Rata de utilizare a telefonului mobil ºi a internetului este aici una dintre cele mai ridicate
din lume: chiar ºi guvernul este ales ºi lucreazã online.
La Bienala de Arhitecturã, ultimele aplicaþii IT au fost puse în slujba spaþiului public urban. 85% dintre apelurile
telefonice încep cu “Bunã, unde eºti?”, dar de ce este necesarã o astfel de întrebare, atâta timp cât celularul
te poate localiza cu precizie? În cadrul studiului, 750 de oameni au oferit 450 000 de poziþionãri în ultimii caþiva
ani. Aºa a fost creat un mediu online ce funcþioneazã în timp real: www.POSITIUM.ee, prin care se studiazã
geografia turisticã folosind datele referitoare la poziþionare, monitorizarea miºcãrilor maselor, procesarea
datelor geografice (figura 5).
Prin creºterea mobilitãþii oamenilor, bunurilor ºi informaþiei, nevoia de înþelegere a spaþiului urban este tot mai
ridicatã. Oraºele cresc mai repede decât pot fi controlate prin planificarea urbanã, turiºtii îºi schimbã
preferinþele în fiecare sezon. Poziþionarea mobilã poate face faþã unei asemenea lumi dinamice, pentru cã
aproape toþi indivizii au telefon mobil, iar acestea împânzesc oraºul, putându-se crea adevãrate hãrþi dinamice,
în timp real, hãrþi cu rutele cotidiene ale indivizilor ce modeleazã conturul urban ºi reþelele sociale.
Care sunt posibilitãþile de a personaliza peisajul urban de astãzi, de a crea un spaþiu ce reflectã individul ºi în
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care acesta se poate recunoaºte, unde îºi poate înþelege mediul cultural, identitatea sa socialã, etc. Cum ar
putea fi configurat un asemenea spaþiu multi-faþetat?
Personalizarea poate fi realizatã astãzi prin extinderea conºtiinþei asupra utilizãrii spaþiului urban, prin
specularea inteligentã a timpului ºi spaþiului, o transformare instantanee a spaþiului. Hãrþile “vii” devin ºi mai
valoroase când li se adaugã informaþii despre caracteristicile sociale ale celor ce le traseazã, nevoile ºi opiniile
lor. Adãugand localizãrile în timp real ºi identitãþile sociale în www.POSITIUM.ee ca mediu, s-a încercat crearea
unei posibilitãþi de realizare a unui astfel de spaþiu personal, care sã determine valoare ºi diversitate, incluzând
istoria individualã a fiecãruia.
Pe de altã parte, teama de supraveghere este un factor de luat în considerare: este, cu adevãrat, localizarea
atât de importantã, atât de personalã? De ce aleg oamenii sã ºi-o dezvãluie sau nu?
Pe baza experimentului, au fost prezentate sub-proiecte bazate pe datele obþinute de poziþionarea prin mobil
ºi aplicaþiile acesteia:

Reþele sociale – posibile amplasamente pentru Academia Estonianã de Artã
Ecologie – evaluarea amprentei tale ecologice
Democraþie participatorie – a vota pe rutele de bicicletã
Loisir, timp, spaþiu – analize turistice
Dispersarea concentrãrilor spaþiale în oraºe – analiza suburbiilor
Dacã deciziile luate asupra organizãrii spaþiului urban sunt luate de cãtre guvernare cu uºile închise, riscul
determinat de dorinþa oamenilor politici de a mulþumi majoritatea anuleazã posibilitatea creãrii unui spaþiu
personal al fiecãrui individ.
STUDIU DE CAZ II – Circuitul Randstad
Randstad este un caz foarte neobiºnuit de oraº-regiune. Un sistem de autostrãzi ºi un sistem foarte eficient de
cãi ferate leagã în mod ierarhic cele mai importante centre urbane ale Olandei. Aceastã ierarhie este
predeterminatã ºi nu poate fi modificatã în niciun alt sens. Rezultatul este un conglomerat urban hibrid, variat
ºi puternic legat printr-un sistem complex de relaþionãri. Oraºele formeazã o coroanã în jurul “inimii verzi” a
þãrii, o zonã ruralã puþin populatã, consideratã una din cele mai delicate ºi valoroase resurse de mediu ale þãrii.
Discontinuitatea aºezãrii este un factor semnificativ de identitate. Pitorescul bine întreþinut al centrelor istorice
alterneazã cu experimentarea radicalã a “oraºelor noi” ºi priveliºti spre spaþii libere, nealterate, creând o
multitudine de perspective neprevãzute, mereu în schimbare. Coincidenþa dintre intersecþia sistemelor de
infrastructurã ºi densitatea maximã de locuire constituie un termen de referinþã nepreþuit pentru practicarea
proiectelor urbane contemporane.
Randstad-ul a fost întotdeauna o temã politicã importantã. Direcþia Generalã a Lucrãrilor Publice ºi Gestiunii
Apelor (RWS) le-a cerut celor de la Mecanoo Architects sã elaboreze o viziune a strãzii de mâine, bazatã pe o
experienþa de “dincolo de roþi”, un punct de vedere al utilizatorului de pe stradã.
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Figura 6. Holland Avenue - Mecanoo.
Studiu de perspectivã a utilizatorului

Mobilitate ºi evoluþia stilului de viaþã
Stilul de viaþã în Olanda s-a schimbat dramatic în
ultimele decenii. Cu circa 50 de ani în urmã, oamenii
locuiau ºi munceau în acelaºi oraº. Dar astãzi, din
cauza nivelului ridicat de mobilitate, mulþi locuiesc ºi
lucreazã în oraºe diferite. Cu toate acestea, un individ
nu se deplaseazã doar pentru muncã, ci ºi în scopuri
sociale. În consecinþã, cel mai utilizat spaþiu public
astãzi în Olanda nu mai este piaþa, ci autostrada.
Mecanoo a început sã analizeze mobilitatea conform
unei perspective noi, total intuitive. Pentru a înþelege
cultura strãzii, a fost ales un studiu de caz: Circuitul
Randstad, o centurã lungã de 153 km, denumitã ºi
“Holland Avenue”. Spre deosebire de inelele stradale
convenþionale, care înconjoarã ºi deservesc o singurã
metropolã, Holland Avenue este perceputã ca o metroloop, unind 6 strãzi diferite într-o singurã stradã
circularã ºi conectând astfel cele mai mari 5 oraºe ale þãrii – Rotterdam, Haga, Amsterdam ºi Utrecht – ºi
comportându-se ca un fel de reþea. Nu existã niciun studiu în spatele experienþei Randstad-ului, aºadar era
nevoie sã se umple acest vid informaþional.
Ca rãspuns la cererea adresatã de RWS, Mecanoo a realizat un Atlas de Cercetare, introducând o strategie de
colectare ºi analizare a informaþiei relevante pentru experienþa celui de pe stradã. Aceasta a fost baza primei
cercetãri oficiale asupra subiectului, publicatã în 2002 în Holland Avenue, Research Road Atlas. Holland
Avenue, Design Road Atlas. Termenul “Holland Avenue” sugereazã intenþia de a considera autostrada nu doar
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un mijloc de a te deplasa dintr-un loc în altul, ci un mediu în sine (figura 6).
Pentru studiu, Mecanoo a colectat pentru început, “hardware”-ul: fapte ºi figuri din prezent, trecut ºi
viitor.Toate acestea au venit în întãrirea noþiunii cã o societate dezvoltatã este o societate mobilã.
Reþeaua olandezã de strãzi este, spre deosebire de cele din alte þãri, o îmbunãtãþire a fostei reþele de strãzi
provinciale, singurele rute dintre oraºe. Chiar ºi într-o þarã precum aceasta, unde sistemul de transport public
este mai mult decât rezonabil, automobilul rãmâne cel mai folosit mijloc de transport, mai curând pentru
scopuri private ºi sociale, decât pentru muncã. Majoritatea distanþelor parcurse sunt mai mici de 5 km, putând
fi parcurse ºi cu bicicleta.
Dupã aceea, a fost colectat “software”-ul. Critica adusã de Mecanoo constã în faptul cã urbaniºtii privesc prea
des hãrþile în mod bidimensional, în timp ce aici, dimpotrivã, spaþiul a fost studiat ºi experimentat în 4
dimensiuni, incluzând, ca ºi a patra dimensiune, miºcarea în timp. Instalând 4 camere într-un automobil, a fost
înregistrat tot ce se vedea pe parcurs. Filmul, fãcut din perspectiva unui utilizator al strãzii, a fost apoi analizat
ºi au fost adunate date referitoare la numãrul de frâne ºi limitãri de vitezã, staþii de benzinã, adâncimea
perspectivei, poduri ºi viaducte, programe de arhitecturã, repere.
Au fost introduse concepte precum “stradã”, “limitã”, “câmp”, o descriere a zonei ce ar putea ajuta la
dezvoltarea unor concepte ºi strategii de design mai bine adaptate pentru peisajul perceput din miºcare.
Reþeaua Randstad devine, aºadar, o problemã arhitecturalã definitã, pe care proiectanþii trebuie sã o ia în
considerare. În Atlasul publicat se dau soluþii arhitecturale pentru a absorbi spaþiul nedefinit al strãzii, câmpului
sau verigile. Ca rezultat al acestui design, autostrada se transformã în principala stradã a Olandei,
îndepãrtându-se de statutul de simplã facilitate de infrastructurã, devine un Bulevard al Olandei.
Conducând prima Bienalã de Arhitecturã din Rotterdam, Mecanoo a dezvoltat mai departe studiul pentru
Holland Avenue, incluzând diverse unghiuri culturale. În acest mod, s-a trecut de la un studiu local la unul
global, la un proiect de Bulevard al Lumii: un studiu comparativ pe teme internaþionale ale mobilitãþii în nouã
oraºe ale lumii: Los Angeles, Jakarta, Beirut, Tokio, Beijing, Mexico City, Budapesta, aria Ruhr, Delta râului
Pearl.
Rezultatul acestui proiect a constituit subiectul expoziþiei “Mobility, a Room with a View” din 2003, care a
atras atenþia asupra identitãþii tuturor oraºelor ºi a peisajului dintre ele.
STUDIU DE CAZ III – Corb v 2.0
Într-o încercare de a reinterpreta ideile privind spaþiul rezidenþial formulate de Le Corbusier, de a transpune în
realitate utopiile unei lumi conduse prin tehnologie ºi maºini, arhitectul Andrew Maynard20 a fãcut un studiu
– controversat, de altfel, însã demn de luat în considerare, intitulat “Corb v 2.0” – ce oferã o variantã
postmodernã pentru celebrele “unités d’habitation”.
Locuirea adaptatã tehnologiilor mobile – precum laptopurile sau telefoanele – ar însemna o nouã alternativã
în modul de viaþã, care anuleazã ierarhiile spaþiale, reflectã statutul social, se foloseºte de mobilitate,
tehnologie ºi densitate pentru a crea nu “machines for living21”, ci adevãraþi roboþi.
Proiectul pretinde cã nu este doar încã o încercare de arhitecturã a containerelor, dar locuinþele sunt modulate,
glisând pe verticalã ºi orizontalã conform unui traseu programat, de-a lungul întregii zile – astfel încât fiecare
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locuitor are un apartament la parter sau la ultimul
nivel, orientat cãtre toate punctele cardinale sau de
interes ale împrejurimilor, mereu în schimbare.
Utopie contemporanã, proiectul este interesant prin
preocuparea pentru comunitatea cãreia i se
adreseazã. Grija pentru implicaþiile sociale ale
arhitecturii se reflectã în însuºi principiul de bazã
(discutabil sau nu, acesta este unul egalitar, anulând
ierarhiile sociale), în ceea ce priveºte forma
complexului rezidenþial – elicoidalã, gânditã astfel
încât apartamentele sã poatã beneficia de orientare
variatã de la zi la zi ºi spaþiul central sã poatã fi
amenajat ca spaþiu comunitar, grãdinã sau loc de
joacã (figura 7).
5. Concluzii
Oraºul actual este auto-reflexiv, întelege ºi îºi asumã
necesitãþile societãþii eterogene care îl populeazã, se
lasã apropiat, respins, reapropiat de aceasta cu fiecare
clipã, îºi scrie istoria, se lasã surprins în mod dinamic, pas
cu pas.
Oraºul european, sedimentat în timp, este astãzi
câmpul de acþiune pentru un numãr nedeterminat ºi
mereu variabil de subiecþi, dintre care majoritatea
menþin numai o relaþie temporarã cu teritoriul.
Acestui mediu i se aduc noi ºi noi coduri ºi interpretãri,
este descifrat ºi re-definit continuu, rescris, fãrã ca
Figura 7. Corb V2.0. Andrew Maynard
aproape nimic sã fi fost ºters în prealabil.
Dacã ne raportãm la spaþiul personal, oraºul devine o colecþie de experienþe individuale. Scara umanã,
implicarea ºi interacþiunea sunt invitaþi la exprimarea individualitãþii. Intrând, totodatã, în dialog cu grupurile
sociale, conversaþia cu oraºul depãºeºte nivelul formal, conferind identitate ºi modelând spaþiile publice,
comunitare.
Astfel, într-un oraº martor al istoriei, caracteristic european, practica de arhitecturã s-ar putea concentra
asupra capacitãþii de a interveni în mecanismele de variaþie individualã, grija ºi controlul spaþiilor comunitare
noi sau temporare. Dar, dacã alte forme de artã stabilesc o relaþie unidirecþionalã, rezervând “audienþei” un
simplu rol contemplativ, arhitectura implicã utilizare, îmbogãþeºte comunicarea cu participare ºi experienþã
directã, contând în mod egal obiectul artistic, cât ºi ceea ce lumea – publicul – a fãcut din el.
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Note
1 Într-un eseu pentru catalogul celei de-a X-a ediþii a Bienalei de Arhitecturã de la Veneþia
2 Patocka
3 În lucrarea L’invention du quotidien
4 Christian Undurraga, arhitect Plaza de la Ciudadinia, Chile
5 Cum o numea Lewis Mumford
6 Trad. plimbarea, mersul pe jos - în cartea sa, Walkscapes. Walking as an aesthetic practice.
7 Trad. traseu, sensul din cartea Walkscapes. Walking as an aesthetic practice.
8 Proiectul Echo City, prezentat la Bienala de la Veneþia, 2006 – pavilionul Marii Britanii
9 În cartea Life Between Buidings.
10 The Hidden Dimension, 1966
11 Hall, 1974
12 Pe care se bazeazã cartea The Social Life of Small Urban Spaces, 1980 ºi filmul cu acelaºi nume
13 Massimo Ilardi sublinia complexitatea situaþiilor de acest tip, esenþializand-o într-un slogan: oraºe fãrã locuri. El a
subliniat adesea ambiguitatea condiþiei metropolitane, în care consumul – sau absenþa lui – este, în mod paradoxal, unicul
element de coeziune a unui spaþiu rezidenþial, care, deºi nu mai este public, nu a fost fragmentat într-o micro-utilizare
individualã.
14 Autopoiesis este o noþiune de bazã în teoria lui Niklas Luhmans ºi constã în ideea cã fiecare sistem se bazeazã pe
resursele propriului mediu, chiar dacã aceste resurse nu iau parte la operaþiile sistemului. Se poate vorbi de sisteme stabile,
care îºi pãstreazã acest statut chiar dacã se aflã sub influenþe externe permanente.
15 http://makeworlds.org/node/129 - Boeri, 2003
16 „Re-engineering society”
17 www.YourDictionary.com
18 www.picnicnetorg.com
19 Mai 2008, la dezbaterea Creative Construct, Otawa – www.symposium2008.ca
20 Publicat pe http://www.andrewmaynard.com.au/corb.htm#
21 “Maºini de locuit”, aºa numea Le Corbusier locuinþele.
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