
11..  IInnffoorrmmaaþþiiee  ººii  ggeenniiuuss  llooccii

Crearea de spaþii a fost mereu un proces supus unor constrângeri ºi dificultãþi de adaptare pentru a rezolva
problemele specifice programului, probleme economice ºi de proiectare, înscrierea în condiþiile fizice naturale.
Astãzi probleme filosofice, sociale, economice ºi tehnologice aduc factori noi în procesul de proiectare – care
accentueazã esenþa dintotdeauna a construirii spaþiului – este nevoie de o arhitecturã care sã readucã in
discuþie relaþia în sine dintre om ºi naturã. 
Spiritul locului este o proprietate în acelaºi timp inerentã ºi emergentã. Pare sã se lege de formele teritoriale
ºi de formele construite, creºte prin acumularea de schimbãri fizice ºi asocieri. Identificat într-un anumit spaþiu
antropic, acesta este în puternicã relaþie cu contextul cultural, este împãrtãºit la nivel comunitar prin istoria
localã ºi geografia locului. Pânã acum 200 de ani majoritatea oamenilor trãiau întreaga viaþã într-un singur loc
ºi îºi dezvoltau o comunicare profundã cu acesta, fie prin sentimentul de apartenenþã, fie prin sentimentul de
“prins fãrã speranþã”. La începutul secolului XXI, motorizarea, cãlãtoriile aeriene ºi internetul au determinat o
mobilitate fãrã precedent. Sensul locului ºi-a schimbat semnificaþia. Marshall McLuhan susþine nu numai cã
fiecare mediu de comunicare reuneºte oameni sau idei, ci ºi cã transformã mediul cultural în care acþioneazã.
Media electronicã transmite informaþii în jurul globului în câteva secunde, contractând timpul ºi spaþiul ºi creând
satul global într-un mod prin care orice, oricât de exotic poate fi, pare acum oarecum familiar. Argumentul lui
McLuhan este cã, aºa cum mediul creat de media comunicaþiilor este în permanentã schimbare, aºa se modificã
ºi percepþia ºi modul de gândire, prin intermediul tehnologiilor electronice care fac posibil satul global, bazat pe
o logicã riguroasã, angajând evident sentimente ºi emoþii. Paradoxal, trãim într-o erã în care sentimentele sunt
în prim plan, iar raþiunea în plan secund, pentru cã mesajele media se adreseazã în primul rând simþurilor,
înaintea logicii.
Dezvoltarea actualã a utilizãrii mediei electronice coincide cu recenta creºtere a schimbului cultural care a
afectat arta, literatura, filosofia, ºtiinþele, geografia, arhitectura ºi planificarea urbanã. În mod uimitor,
miºcarea world-wide se manifestã ca un proces de protejare a patrimoniului, o miºcare care nu exista înainte
de 1960 – localitãþi din Italia, Franþa, Spania – aproape abandonate acum 50 de ani, sunt reocupate ºi
revitalizate datoritã puternicelor identitãþi. Sensul locului mediatizat de tehnologiile comunicaþionale implicã
cunoºtinþe asupra diversitãþii geografice, generând interes pentru educaþie, cunoaºtere, acumulare de
informaþii.
Crearea de locuri, realã sau virtualã, poate lua multe forme, unele superficiale, altele dificile. Arhitecþi ºi
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urbaniºti precum Jan Gehl, Kevin Lynch, Spiro Kostof ºi alþii ºi-au dedicat studiile încercãrii de definire a
proprietãþilor formei urbane ºi factorilor care fac ca unele strãzi sau spaþii publice sã fie atractive, în timp ce
altele sunt abandonate. Observarea unui spaþiu presupune acumularea selectivã de informaþii, esenþiale
pentru reproducerea acestuia. Reconstituirea unui loc înseamnã identificarea acelor elemente care îi conferã
individualitate. Un spaþiu este o acumulare de informaþii care-l caracterizeazã. Informaþia se constituie deci ca
instrument prin intermediul cãruia un loc poate deveni recognoscibil, poate cãpãta semnificaþie. Mediatizarea
acestuia se constituie ca etapã necesarã în procesul de regãsire a identitãþii locale. 

Locul este o sursã de informaþii. Locul este memoria societãþii, a dezvoltãrii oraºului, sau chiar a evoluþiei
naturii. Putem traduce aceastã memorie prin genius loci, prin elementul de identitate spaþialã care se
manifestã în cadrul urban sau natural. Genius loci evolueazã, genius loci acumuleazã informaþii odatã cu
evoluþia / modificarea / transformarea societãþii. El reprezintã acea legãturã dintre trecut, prezent ºi viitor care
asigurã continuitatea vizualã ºi psihologicã a spaþiului urban, capacitatea de adaptare a acestuia noilor nevoi
ale societãþii, noilor viziuni de dezvoltare. Genius loci este sursã de informaþii ºi acumulator de informaþii. În
cadrul spaþiului urban informaþional, genius loci este generator ºi receptor de fluxuri, încadrat în sistemul
reþelelor de fluxuri informaþionale, rãspunzând cerinþelor individului informaþional. Genius loci existã fizic ºi
virtual, determinã motivaþii ºi acþiuni, fiind indirect baza procesului de regionalizare. 
Problemele semnalate în procesul actual de urbanizare sunt, pe de o parte, pierderea identitãþii locului ºi, pe
de altã parte, ca o consecinþã, deteritorializarea. Norberg Schulz afirmã cã, dupã al doilea rãzboi mondial,
aproape toate locurile au suferit o schimbare profundã: calitãþile tradiþionale care caracterizau aºezãrile
umane au fost iremediabil alterate, total dispãrute. Noile “implanturi” par lipsite de închidere ºi de densitate.
Ele se constituie în general în edificii aºezate liber în spaþiile verzi. Pieþele ºi strãzile tradiþionale lipsesc ºi
rezultatul general este cel al unui asamblaj lipsit de unitate. Aceasta implicã dispariþia raportului între figurã ºi
fond, întreruperea continuitãþii peisajului ºi lipsa grupãrilor de edificii. Sensul locului pare sã se fi pierdut.

Rolul IInnffoorrmmaaþþiieeii în generarea IIddeennttiittããþþiiii
(relaþia Peisaj – Societate – Formã arhitectural - urbanã)
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Schimbãrile produse în oraºele existente au avut acelaºi efect: þesutul urban este deºirat, continuitatea
incintelor în oraº a fost întreruptã, coerenþa spaþiilor urbane a fost spartã. Înscrierea locului în naturã nu mai
existã, foyerele urbane ca centre de viaþã în comun ºi-au pierdut semnificaþia urbanã. Raportul cu cerul ºi cu
pãmântul s-a pierdut ºi el. Aºa cum spune Norberg Schulz, “oraºele par sã existe pe un nimic, fãrã nici un raport
cu peisajul sau cu un sistem urban coerent; este o viaþã abstractã, un fel de spaþiu matematico - tehnologic
unde cu greu se mai face diferenþa dedesubt – deasupra”1.
Relaþia între formã ºi context s-a modificat. Pentru cã ea presupune adaptare, iar nevoile ºi aspiraþiile societãþii
sunt acum altele, concepþia formei ºi-a modificat parametrii ºi, ca urmare, acceptarea ei de cãtre context
determinã alte moduri de interacþiune peisaj natural - peisaj antropizat. Pentru cã, în sine, relaþiile omului cu
locul s-au schimbat.
Asistãm la o dematerializare a economiei ºi, odatã cu ea, la o deteritorializare a societãþii. Distanþa nu mai are
acum importanþa de pe vremuri. Niciodatã relaþiile omului cu locul nu au fost atât de numeroase, de fragile ºi
de temporare. În societãþile avansate din punct de vedere tehnic ºi, în special, pentru cei caracterizaþi ca
“oameni ai viitorului”2, a se deplasa, a se transfera dintr-un loc într-altul, mutarea familiei în mod frecvent, a
devenit o a doua naturã. Vorbind la figurat, ne folosim de locuri ºi le aruncãm. Vedem cu ochii noºtri cum locul
îºi pierde tot mai mult însemnãtatea în viaþa omului. Aceastã discontinuitate – trãim într-un loc, lucrãm în altul
ºi facem cumpãrãturi într-un al treilea loc, pare a fi ca o tranziþie instantanee de la un ecran la altul, fie
televizor, fie monitor de computer. Citându-l pe Paul Andreu, oraºul a devenit “o structurã mentalã izomorficã,
o lume in bucãþi, incomprehensibilã, frumoasã ºi provocatoare în unele aspecte.”3

Concepþia actualã a oraºului ca rãspuns, pe de o parte, la necesitatea articulãrii sistemelor tehnice ºi, pe de altã
parte, la satisfacerea nevoilor sociale, implicã o analizã care include acele reþele în dezvoltare a cãror referinþã
teritorialã este întreaga planetã. Reþeaua multimedia ignorã noþiunea fizicã de oraº. Reorganizarea teritorialã
ºi a spaþiului urban se fac prin subterfugii de noi infrastructuri, sateliþi ºi fibre optice, care modificã peisajul
oraºelor noastre. Problemelor tradiþionale se adaugã dificultãþile de generare a noilor forme de delocalizare
teritorialã. Nu mai suntem capabili sã stãpânim ruptura oraºului ca sistem coerent spaþiu - timp. Conceptul de
multi-teritorialitate ºi de de-teritorialitate duce la pierderea memoriei oraºului.   
Noul genius loci urban trebuie sã fie suficient de puternic pentru a determina schimbãri ºi a impune
structurarea noilor entitãþi urbane. Cadrul urban existent inform ºi incoerent are nevoie sã-ºi regãseascã
identitatea, reinventându-se. Rolul imaginii ºi al semnificaþiei spaþiului urban ºi al obiectului de arhitecturã va
fi în primul rând acela de a reda lizibilitatea cadrului urban. Coerenþa spaþialã este o condiþie esenþialã în
construirea unui caracter local, posibil a fi identificabil în contextul tehnologiei informaþiei ºi comunicaþiei
media la nivel de”brand” – concept recognoscibil la nivel internaþional în era globalizãrii.
Teoreticienii culturii post-industriale – printre care Jean Baudrillard, Christine Boyer, Ellen Dunham-Jones, Paul
Virilio – pun problema transformãrii ºi dematerializãrii lumii fizice prin intermediul mediilor electronice,
ridicând întrebãri asupra posibilitãþii înlocuirii experienþei fizice a locului cu paradigma virtualã. Discuþiile indicã,
de fapt, o problemã majorã în teoriile arhitecturale: schimbarea definiþiilor realitãþii. Care va fi efectul
dematerializãrii electronice a telecomunicaþiei asupra arhitecturii, a cãrei producþie simbolizeazã soliditate,
permanenþã, comunitate culturalã? Care va fi efectul asupra arhitecturii peisajului, ale cãrei caracteristici sunt
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efemeritatea, temporalitatea ºi dinamica? Locul ºi semnificaþia sunt ameninþate de dezvoltarea tehnologiei
informaþiei? 
Rãspunsurile au început a se contura în preocupãrile cercetãrilor în desfãºurare, care pun în special probleme
legate de modul în care puternicele dezvoltãri urbane trebuie sã ia în considerare imaginea pe care o oferã
atât individului, comunitãþii locale, cât ºi identitãþii sale la nivel global, modului în care entitatea urbanã poate
deveni “vizibilã”, semnificativã, atractivã, identificabilã. 

22..  PPeeiissaajjuull  uurrbbaann  îînn  eerraa  iinnffoorrmmaaþþiieeii

Dezvoltarea noilor tehnologii implicã o tipologie cu totul diferitã de manifestare în peisaj. Pentru cã
infrastructura necesarã nu are amplitudinea celei din perioada industrialã, utilajele sunt, în general, mult
reduse ca dimensiuni, putând fi încadrate într-o arhitecturã ce poate dezvolta o relaþie cu mediul înconjurãtor.
Chiar ºi peisajul urban în sine nu mai suferã transformãri atât de puternice, acestea manifestându-se mai mult
ca rezultat al modificãrii structurilor sociale determinate de noile tehnologii informaþionale, de comunicare ºi
de mobilitate. Perceperea spaþiului este cea afectatã, pentru cã modul de parcurgere este diferit, necesitã
elemente noi, noduri puternice, identitãþi urbane locale. Obiectul urban capãtã o foarte mare importanþã în
acest nou peisaj, fie el spaþiu public, obiect de arhitecturã sau element de artã urbanã.
Apar în acest context elemente sau sisteme de elemente cerute de noile necesitãþi funcþionale rezultate în
urma dezvoltãrii tehnologice care modeleazã peisajul contemporan urban, periurban, rural sau natural.
Observatoare astronomice, staþii meteorologice dezvoltã o strânsã relaþie cu situl pe care se desfãºoarã, ca o
continuitate sau completare a peisajului natural. Nodurile intermodale, amplasate în general în afara oraºelor,
coerent conectate în teritoriu, asigurând tranziþia între diferitele mijloace de transport ºi constituindu-se în
adevãrate centre de interes prin polarizarea altor funcþiuni complementare sau compatibile, devin accente
funcþionale ºi volumetrice la nivelul mediului înconjurãtor. Pe de altã parte, dezvoltarea intensivã a oraºelor
necesitã gãsirea unor soluþii pentru suplinirea necesarului de teren liber, prin imaginarea de spaþii urbane cu
funcþiuni specifice zonelor rurale, cum este cazul fermelor, culturilor agricole. 
Contextul general urban în care noile tehnologii evolueazã, se dezvoltã ºi se aplicã, specializat sau nu, este
caracterizat, în primul rând, de moºtenirea culturalã urbanã a epocilor trecute. Modul în care aceasta
reprezintã sau nu un element de identitate în cadrul oraºelor, depinde în primul rând de societatea care
consumã ºi trãieºte spaþiul respectiv, de capacitatea acesteia de a-ºi apropria locul, de capacitatea de
adaptabilitate a spaþiului la noile nevoi, cerinþe, aspiraþii. Pentru cã aproprierea spaþiului este condiþionatã atât
de cãtre om, cât ºi de cãtre spaþiu în sine. Dincolo de valoarea istoricã, extrem de importantã devine valoarea
socialã, într-o perioadã în care contactele virtuale iau locul celor fizice. Comunicarea reprezintã un element atât
de utilizat încât se pierde valoarea în sine a conceptului, fãcând loc superficialitãþii. Virtualul sporeºte nevoia
de contact ºi comunicare fizicã, spaþiul public ºi ceea ce el oferã capãtã o importanþã mai mare ca oricând,
identitatea ºi caracterul fiind esenþiale într-o lume a mobilitãþii, a dematerializãrii, a comunicaþiei.    
Societatea informaþionalã este caracterizatã de o nouã vârstã tehnologicã bazatã pe convergenþa dintre un
proces generalizat de digitizare a informaþiei, din care rezultã un limbaj universal, procesarea informaþiei cu
ajutorul aplicaþiilor în permanentã schimbare ºi circulaþia informaþiei prin intermediul reþelelor
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telecomunicaþionale. Revoluþia tehnologicã informaþionalã a condus la discontinuitate ºi schimbare, având un
impact incomparabil mai mare decât orice altã revoluþie anterioarã, pentru cã se manifestã la scarã planetarã,
fiind indiferentã obstacolelor geografice, economice, istorice, culturale. Dincolo de faptul cã uºurinþa de
transmitere a informaþiei poate determina un ºoc cultural, prin gestionarea întregii informaþii digitale,
incluzând informaþiile despre patrimoniu, vizibil ºi accesibil oriunde în lume ºi transmisibil în orice parte a
globului, societatea informaþiei oferã o oportunitate fãrã precedent dezvoltãrii culturale în promovarea
valorilor locale ºi în iniþierea unor programe de dezvoltare regionalã pornind de la acest obiectiv4.
Peisajul metropolitan trebuie construit pe baza exploatãrii simultane a valorilor conectivitãþii urbane, ecologice
ºi metropolitane. Conectivitatea urbanã este dobânditã din proiectele spaþiilor publice, recuperând aspectele
pozitive ale oraºului compact pe care încã dorim sã le pãstrãm. Conectivitatea ecologicã poate fi construitã din
proiectele interstiþiilor metropolitane, bazatã pe aplicarea noilor valori ecologice. Conectivitatea metropolitanã
rezultã din valorile oraºului dispersat în care trãim. Stratificarea intenþionalã a acestor continuitãþi este primul
instrument de planificare a peisajului în noile arii metropolitane ºi cel mai bun instrument pentru a construi
peisajul metropolitan. Spaþiile publice pot fi imaginea continuitãþii metropolitane, compunerea acestor spaþii
poate fi dispersatã ºi fragmentatã – ca o consecinþã logicã a diversitãþii elementelor pe care le conþin – dar ºi
coerentã ºi continuã – ca directã consecinþã a noilor idei pe care avem nevoie sã le implementãm. 
Dezvoltarea urbanã a determinat peisajul construit al fiecãrei epoci, peisaj pe care l-a transmis mai departe
generaþiilor urmãtoare, împreunã cu un mod de viaþã specific. Pe de o parte, aceastã evoluþie constituie cadrul
necesar pentru impulsionarea dezvoltãrii ulterioare, dar, în acelaºi timp, pãstreazã legãtura cu trecutul. Istoria
cadrului urban este o istorie a evoluþiei, a schimbãrii, a cazurilor particulare, în care fiecare element constituie
o verigã de legãturã între anumite etape. Paul Ricoeur spunea cã patrimoniul nu trebuie vãzut ca o insulã de
arhaism, ci ca sursã a modernitãþii prin virtutea relevanþei sale culturale ºi sociale5. Valoarea sa în prezent
trebuie acceptatã în favoarea contextului trecut (au existat însã perioade istorice care nu au ezitat sã demoleze
pentru a impune propriul model cultural, în care sã se recunoascã). În cadrul planificãrii urbane, oraºele istorice
exprimã altã dimensiune a modernitãþii oraºului ºi a urbanizãrii ºi acest lucru este esenþial în abordarea optimã
a naturii fiecãreia. Problema care se pune este de a se reutiliza vechile forme, înþelegând faptul cã peisajele
urbane sunt compuse din douã baze morfologice diferite.
În prezent, societatea informaþionalã produce un nou context economic, social ºi cultural care plaseazã
patrimoniul în centrul unui proces foarte rapid de industrializare (a informaþiei ºi comunicãrii). O politicã
europeanã a patrimoniului trebuie axatã pe faptul cã acesta a devenit unul din cele mai importante elemente
din dezvoltarea industriilor ºi serviciilor în societatea informaþionalã. Paradoxal este faptul ca în era „noii
economii” ºi a „societãþii informaþionale”, adicã în contextul globalizãrii, cultura devine inima dezvoltãrii
economice, constituind în acelaºi timp cea mai bunã garanþie pentru crearea unei identitãþi a Europei. Astfel,
în acest moment, cultura ºi patrimoniul devin factori de prim rang în constituirea sau consolidarea unei
identitãþi a regiunilor, în sporirea atractivitãþii ºi competitivitãþii acestora. Într-o societate în care accentul se
pune pe accesul la informaþie ºi cunoaºtere, patrimoniul trebuie sã devinã accesibil tuturor. 
Realizarea unei identitãþi la nivelul noilor organisme urbane generate de dezvoltarea noilor tehnologii
presupune interpretarea diferitelor aspecte pe care acestea le cumuleazã: suprapunerea diferitelor scãri
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spaþiale în relaþie cu sistemul administrativ regional, diferitele paliere (funcþional, morfologic, etc.), diversitatea
urbanã relaþionatã cu diferite categorii de spaþii (zone centrale, zone rezidenþiale, comerciale, culturale,
istorice, etc.), în vederea sintetizãrii lor în elemente de specificitate regionalã. 
Interesantã este afirmaþia lui Roland Barthes din „Imperiul semnelor” ºi anume: „oraºul este o ideogramã, un
text continuu”. În cadrul oraºului european informaþional, aceastã afirmaþie îºi gãseºte semnificaþia în
diversitatea spaþiilor urbane, articulate într-o structurã care ar trebui sã asigure coerenþa spaþialã la nivel
funcþional, semnificativ, social. S-ar identifica în acest fel diferite paliere de percepþie a spaþiului, în funcþie de
conotaþiile ºi mesajele transmise la nivelul parcurgerii lui, de interesul individului în consumarea spaþiului, de
obiectivele urmãrite ºi prezentate în „citirea” acestuia. 
Fiecare situaþie este particularã datoritã contextului în care se înscrie, astfel încât problemele care apar sunt
extrem de diverse. Particularitatea este oferitã, în primul rând, de configuraþia fizicã a peisajului natural, în
informaþiile la nivel subtil pe care acesta le conþine ºi, în al doilea rând, de istoria oraºului, elementele sale de
tradiþie ºi de modul în care acesta a rãspuns pânã în prezent la factorii externi.

Imaginea oferitã de oraºul BBIILLBBAAOO era marcatã de
peisajul industrial dezolant în care era amplasat.
Problema sa majorã era aceea cã economia era
distrusã (din 1970, când se afla printre primele
provincii, timp de 20 de ani nu a fãcut decât sã
decadã). Cu o populaþie de un milion de locuitori, cu
un centru istoric remarcabil ºi o  geografie particularã,
Bilbao are multe ºanse de revitalizare. În plus, baza sa
economicã poate fi modernizatã, renunþând la
industria gra care caracteriza oraºul. În primul rând,
însã, trebuia refãcutã imaginea urbanã care constituia
o piedicã în intenþia de atragere a investitorilor.
Problemele majore erau prezente în zona estuarului,
în special pe malul stâng al râului Nervion unde au fost
amplasate marile fabrici, zonã ce a devenit polul de
interes pentru oportunitãþile de dezvoltare. Planul
strategic încearcã sã maximizeze punctele tari ale teritoriului, interesele focalizându-se în aria din preajma
estuarului, coloana vertebralã a ariei metropolitane. Aceastã zonã, necunoscutã ºi inaccesibilã locuitorilor
oraºului, se constituia ca port continuu ºi canal virtual deschis, ceea ce a condus la amplasarea aici a industriei
grele. Propunerile de revitalizare se referã în primul rând la intenþia de a acþiona în teritoriul care bordeazã
estuarul, întreaga zonã urmând a fi refãcutã, în încercarea de a stabili un model pentru oraº, prin construirea
unei noi imagini a oraºului. Intenþia de transformare se axeazã în special pe reciclarea definitivã ºi completã a
zonei estuarului. Un nou oraº cu o nouã zonificare ºi distribuþie a funcþiunilor urbane trebuie sã renascã din
oportunitãþile latente îngropate adânc de cãtre procesul de industrializare. 
Prioritatea o constituie realizarea unei axe metropolitane, bine ancoratã în centrul oraºului, strãbãtând malul

Bilbao. Restructurarea zonei aferente apei, 
prin crearea unei reþele de puncte de interes
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stâng al estuarului,
între zonele Zorro-
zaure ºi Galindo, pen-
tru ca apoi sã se
despartã în douã
peste un pod jos, pen-
tru a trece pe malul
drept. Se prevede mu-
tarea funcþiunilor por-
tuare în portul exte-
rior care se constru-
ieºte în aceastã pe-
rioadã. Portul interior
va deveni nefunc-
þional, fiind propus un
sistem de poduri joase
care sã integreze cele
douã maluri ale estua-
rului ºi sã elimine pericolul segregãrii ºi separãrii prin accesibilitate ºi continuitate. Zorrozaure, care acum este
insulã, nu mai aparþine niciunuia dintre maluri, devenind o arie simbolicã. Noua structurã va fi completatã cu
drumuri ce strãbat
zona care fac legãtura
între axa metropoli-
tanã ºi reþeaua stra-
dalã. Unele din aceste
drumuri sunt noi, al-
tele sunt existente ºi
vor fi transformate în
artere urbane. Terenul
neocupat oferã, pe de
o parte, oportunitãþile
necesare ºi acceptã,
pe de altã parte, con-
diþionãrile impuse de
cãtre investiþiile care
lipsesc în teritoriu.
Aceastã arie cuprinde
o întinsã zonã verde,
suprafaþã cu deschide-

Bilbao. Zona Abandoibarra, 
1995 / 2004

Bilbao. Zona Barak, 
1995 / 2004



re spre apã ce permite o utilizare multifuncþionalã.
În acest proces de revitalizare urbanã a portului Bilbao este foarte
important de ºtiut cum trebuie înþelese oportunitãþile pe care  le oferã
mediul, cum trebuie realizatã demolarea vechilor fabrici, degajarea
teritoriului, relaþionarea malurilor. Planul de dezvoltare implicã, de
asemenea, ºi o refacere a economiei metropolitane. Bilbao îºi leagã viitorul
de frontul la apã. Reciclarea terenului este o asigurare a viitorului oraºului.
Pe principiile trasate de Kevin Lynch în „Image of the city”, Bilbao propune o
reþea de puncte – elemente singulare, repere în teritoriu, identificabile prin
arhitectura marcantã – muzeul Guggenheim conceput de Frank Gehry,
aeroportul desenat de Calatrava, stadionul realizat de tânãrul arhitect laureat
Europan, Eduardo Arroyo. Bilbao este un exemplu de revitalizare urbanã
prin renunþarea la moºtenirea nu tocmai beneficã a industrialismului ºi
reconsiderarea sitului natural prin aprecierea oportunitãþilor pe care acesta
le oferã. În lipsa unei tradiþii urbane care sã contureze direcþii de evoluþie,
noile perspective construite de societatea urbanã actualã ca urmare a unor
noi prioritãþi ºi nevoi, traseazã în perfect acord cu cadrul natural o nouã
formã urbanã caracterizatã de reciclarea funcþiunilor urbane
predominante. Intervenþiile urbane nu se referã decât la un moment din
evoluþia continuã a organismului urban. Urbanizarea se înscrie într-o
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Bilbao. Zona Amezola,
1995 / 2004

Muzeul Guggenheim, Frank Gehry

Aeroportul, Santiago Calatrava 

Stadionul Lasesarre, Eduardo Arroyo.
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miºcare continuã, de schimbãri rapide sau lente, cu evoluþii profunde, implicând numeroase paliere ale vieþii
urbane. Logica acumulãrii istorice defineºte traiectorii ºi continuã prin tendinþe sau forþe latente interpretabile.
Starea unui loc asupra cãruia urmeazã a se interveni este deja purtãtoare a proiectului. În aceastã idee
proiectul urban trebuie sã urmãreascã cu atenþie istoria sitului, tendinþele de dezvoltare ºi relaþionare în
teritoriu, pentru a regãsi în final identitatea locului, informaþiile pe care acesta le conþine.

LLYYOONN se deosebeºte de alte mari aglomeraþii urbane prin prezenþa ºi forþa configuraþiei naturale a sitului. Cele
douã fluvii – Rhône ºi Saône – încadreazã o peninsulã la nordul cãreia se aflã originile oraºului, între colinele
vestice ºi câmpia esticã.
Pe o suprafaþã de 150 de ha – sectorul confluenþei – au fost dezvoltate începând cu secolul al XIX-lea funcþiuni
tehnice ce deservesc centrul vechi – gara pentru comercianþi, gazometre, abatoare, pieþe de desfacere,
închisori, etc. În prezent, în plin centru al regiunii, starea acestei zone oferã posibilitatea extinderii centrului
actual, exprimarea vitalitãþii sale prin înscrierea în reþeaua marilor centre urbane ale Europei. 
Proiectul a fost generat de peisajul extraordinar al zonei confluenþei fluviilor, un prim proiect – dezvoltat la
sfârºitul secolului al XVIII-lea de Marc Antoine Perrache – având ca obiect îndiguirea Rhône-ului pe o lungime
de 2,5 km, prelungitã cu un pod peste Saône, în vederea deschiderii unui nou drum dinspre Paris spre
Languedoc ce traversa oraºul prin partea sudicã. Zona astfel delimitatã a fost dezvoltatã, primind o serie de
funcþiuni – un hipodrom, un port, construcþii pe loturi generoase. Proiectul lui Perrache era o expresie a puterii
regale. Înscris în geografia naturalã a sitului, el impune o geometrie ortogonalã regulatã preluatã în
dezvoltãrile ulterioare.
Principiile dezvoltãrii actuale pot fi rezumate prin dialogul între densitate ºi calitatea programelor arhitecturale
diversificate ºi punerea în valoare a unei mari trame verzi-albastre – parcuri ºi porturi, spaþii de agrement
legate de cele douã fluvii. Proiectul propune tratãri diferite ale fronturilor cãtre fluvii: o organizare rectilinie ºi
monumentalã de-a lungul Rhône-ului ºi un peisaj deschis ºi variat de-a lungul Saône-ului.
Una din marile probleme apãrute a fost aceea a marilor structuri care separã acest sector de vechiul centru – 

Þesutul ortogonal al zonei
peninsulei 

Lyon. Zona Confluenþei



gara, autostrada, etc. – proiectul urmãrind desfiinþarea treptatã a
acestora ºi realizarea continuitãþii oraºului la nivelul solului. În acest sens,
au fost realizate promenade pietonale de-a lungul digului, porturi de
agrement, noi poduri de legãtura între maluri – constituind punctul de
plecare al proiectului definit de un mare spaþiu public. Spaþiul
emblematic a confluenþei celor douã fluvii a fost destinat realizãrii
Muzeului de Istorie Naturalã, concept aparþinând arhitectului Coop
Himmelblau. 
Prima etapã a proiectului – realizarea zonei publice amenajate de-a
lungul fluviului, cu un bazin navigabil destinat sporturilor nautice ºi
spectacolelor pe apã, un pol de loisir sub forma unei hale cu acoperiº
gonflabil – este în curs de realizare. Pe celãlalt mal, primul program
destinat unui numãr de 700 de locuinþe urmãreºte configurarea unei
mixitãþi arhitecturale ºi funcþionale în condiþii de mare flexibilitate, prin
realizarea unui complex conceput de 12 autori. În sudul acestuia, pe o
suprafaþã de 8 ha, este propusã o zonã publicã de parc, limitatã de o
serie de docuri, pavilioane ºi mici porturi, construcþii existente sau noi
destinate programelor culturale, de comunicare sau loisir, cu parterul
liber circulaþiei publice. 
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Proiectul Lyon Confluence. 
Propunerea de restructurare a zonei confluenþei

Proiectul Lyon Confluence. 
Intervenþia din zona malului Saône-ului

Proiectul Lyon Confluence.
Place nautique, 

ansamblul Marignan Alliade

Musée des Confluences. 
Coop Himmelblau
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Cadrul urban astfel rezultat are un conþinut diversificat, pretându-se variaþiilor de utilizare si flexibilitãþii în
exploatare, ºi înscriindu-se în acelaºi timp în tendinþele trasate la sfârºitul secolului XVIII în proiectul lui
Perrache. Pieþele Lyon-ului, din nord în sud, trec prin etape istorice, de la mineralul din Place des Terreaux, la
vegetalul din Carnot, apoi prin zona intermediarã a pieþei Belcourt, ºi se terminã în piaþa nauticã a zonei
Confluenþei. 
Lyon-Confluence este exemplar pentru modul în care se manifestã interesul determinant al proiectului urban
pentru istoria anterioarã a locului, subiect deseori neglijat, din cauza diferitelor interese de dezvoltare în
teritoriu. 
Integrarea tehnologiilor informaþiei ºi comunicaþiei în domeniul arhitecturii ºi urbanismului se dezvoltã, odatã
cu influenþa asupra instrumentelor software, a modului de gândire ºi concepþie. Dificultatea care apare impune
o regândire a metodelor moºtenite de perioada pre-informaþionalã, o integrare spaþialã a noilor tehnologii.
Dincolo de strategiile teoretice ce vizeazã o dezvoltare organicã ºi controlabilã a oraºului, apar manifestãri ale
noilor tehnologii în cadrul formei urbane, rezultate din nevoia de comunicare a societãþii, cel mai bine
exprimatã la nivelul spaþiului public. Integrate arhitecturii, aceste tehnologii devin o componentã a culturii
urbane, conferind identitate ºi particularitate spaþiului urban. 
Esenþa dezvoltãrii urbane a unui organism urban existent poate fi sintetizatã la nivel de concept prin regãsirea
sau construirea în contextul tehno - informaþional a unei identitãþi urbane care, la nivel global, sã poatã sprijini
semnificativ competitivitatea ºi atractivitatea regiunii urbane pe care o reprezintã. În cadrul intervenþiilor
urbane dezvoltate în ultimele douã decenii, aceasta s-a dovedit principala motivaþie a investitorilor ºi punctul

Lyon. Portul Rambaud. Docurile



de plecare al conceptorilor, prin identificarea, apoi marcarea sau potenþarea caracterului regional sau local (ca
reacþie la unele consecinþe negative ale globalizãrii), fie printr-un proces de restaurare sau revitalizare a
patrimoniului (de exemplu, Emscher Park, Duisburg), fie prin marcarea spaþiilor sau zonelor fãrã identitate
(Bilbao, Valencia, Lyon). S-a urmãrit în toate cazurile o restabilire a coerenþei spaþiale urbane, construirea unui
„oraº mozaic” constituit prin succesiunea de locuri cu anumite semnificaþii, relaþionate într-o reþea perceptibilã
la nivelul spaþiului urban, alcãtuind prin specificitate identitatea oraºului. Similar tehnologiei informaþionale,
care modificã în prezent întregul mod de gândire al societãþii, structurile economice, politice, sociale, spaþiul
urban preia din conceptul în sine al utilizãrii aplicaþiilor de internet elementele de legãturã între site-uri, linkuri,
informaþii, elemente de tip hypertext care, aºa cum permit navigarea în spaþiul virtual, faciliteazã ºi citirea
structurii urbane prin parcurgerea ºi citirea simultanã a acesteia. Conceptul “oraºului mozaic” poate deveni
acest spaþiu - hypertext care asigurã coerenþa ºi perceperea identitãþii organismului urban, putând fi aplicat la
diferitele scãri ale noilor forme urbane, urmãrind construirea lizibilitãþii în vederea înþelegerii ºi aproprierii
acestora.
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