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Ar(t)chitecture se doreºte a fi o nouã interpretare a arhitecturii, ca artã acceptatã în spaþiul urban, social,
public, ce poate fi trãitã ca manifestare emoþionalã aparte.
Ar(t)chitecture presupune înscrierea arhitecturii pe un drum al artei, la scara clãdirii, a zonei, a oraºului, se
opune ideii de non-loc ºi vehiculeazã facil informaþii, viziuni, concepte, mesaje, care pot fi decriptate de cãtre
publicul larg, receptor al spaþiului urban, prin crearea de stãri emoþionale simultan cu identificarea spaþiilor ºi
a codurilor transmise.
Ar(t)chitecture este arhitectura ce se opune conceptului industrial ºi imobiliar, creeazã spaþii, dar numai spaþii
emoþionale, sensibile. Funcþiunea este doar o reinterpretare a vieþii cotidiene, iar beneficiarul (“de lux”) devine
interesat de autorul-artist ce ridicã valoarea locului, a spaþiului, a mediului construit ºi, în ultimã instanþã,
produce ºi o creºtere a valorii de promovare (posibil ºi imobiliarã).
Câutând esenþa, arhitectura definitã prin manifestãrile contemporane competiþionale se depãrteazã de
motivaþiile funcþiunii, ale formei compuse volumetric, de umplerea urbanã a golului spaþial, devine liberã de
intenþia, raþionalã în sine ºi liberã ca exprimare artisticã. Contextualismul nu rãmâne decât o mãsurã de
apreciere a dialogului cu matricea spaþialã. Arhitectura este “experiment” sau suitã de experimente, de cãutare
a profunzimilor, a spiritului local ºi universal, penduleazã, pe de-o parte, între conceptual ºi inversul sãu (nonconceptual), definind ºi redefinind incontinuu elemente vechi de limbaj ºi teorie ºi, pe de altã parte, între
simplu, autentic ºi referinþã, eliberându-se de orice tip de formalism ºi manierã considerate cliºee. Metoda ºi
abordarea, ca ºi repetarea de paºi de creaþie, ritualul creãrii operei de arhitecturã se schimbã, arhitectul
devenit artist al operei sale îºi schimbã abordarea de la o creaþie la alta, evoluând ca experiment ºi demers.
Arhitectura actualã cuprinde, dincolo de concepte, maniere, clãdiri, tehnologii, numeroase teorii noi ºi eseuri
ce definesc tendinþele ºi redefinesc limitele noþiunii. Bienalele de arhitecturã devin ele însele militante ºi
manifest pentru aceastã expunere plenarã de pãreri, experimente, discursuri tematice, interculturale,
globalizante ºi interdisciplinare.
Spaþiul public, dezbaterea socialã, evenimentele globale ºi locale, promovarea designului, a ideologiilor noi,
cererea de tehnologie, discursurile interprofesionale, algoritmii formali fac din arhitecturã o nouã artã
militantã, globalizantã ºi informalã.

“Arhitectura avansatã reprezintã pentru era informaþiei ceea ce arhitectura modernã reprezenta pentru era
industrialã. Tehnologii digitale, economia cunoaºterii, conºtientizarea ºi interesul individual privind problemele
mediului genereazã un nou tip de acþiune arhitecturalã”.1
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Arhitectura avansatã presupune corelarea tuturor elementelor posibile în motivaþia creaþiei, tinde cãtre infinit
nu prin teorie matematicã, ci prin lãrgirea continuã a limitelor, este conºtientã de importanþa viitoare a
schimburilor relaþionate ºi a informaþiei, este o arhitecturã care cautã sã vorbeascã despre prezent, sã
promoveze expresia, bucuria ºi prospeþimea evenimentelor ordinare emergente ca stimul nou de viaþã,
redefineºte spaþiul urban ca spaþiu al libertãþii sociale ºi ca spaþiu public, de comunicare ºi conversaþie între
layer-ele spaþiului. Arhitectura avansatã îºi propune un interspaþiu atractiv, “playful”, “joyful”, continuu, vizibil,
distinct, real, facil, uman.
Mediul construit este un discurs al arhitecturii, urbanului, politicii, socialului, al haosului, al ordinii, al ierarhiilor
si non-ierarhiilor, vãzut ca un tot globalizant, ca specific ºi nuanþã sentimentalã aparte, de care arhitectura
trebuie sã þinã cont ºi cãruia trebuie sã i se adreseze, regenerând. Noua arhitecturã ia în consideraþie
posibilitatea iminentã a unui viitor pe care doreºte sã îl construiascã, schimbãrile posibile sau necunoscute,
viitoarele revoluþii informaþionale, posibilitãþile lumii digitale de a schimba, inventa ºi reinventa noþiuni, de a
simplifica realitãþi.
“Digital architecture”, “algoritmic architecture”, “blob architecture” sunt tendinþe actuale ce au extins limitele proiectãrii,
designului ºi experimentãrii formelor arhitecturale ºi structurale în lumi virtuale, extensii ale celei reale.
Imaginaþie ºi percepþie, arhitecturã. Tipuri de public, cerinþa ca arhitecturã ºi mesaj
Arhitectura actualã se adreseazã oraºului, peisajului ºi background-ului metropolitan, societãþii, localului, globalului,
contextului, politicului, mesaj formulat prin comanda de arhitecturã. Dar arhitectura se adreseazã ºi omului, cel mai adesea
ca individ, ca element definitor al comunitãþii ºi relaþiilor cu spaþiul urban ºi social creat sau cu fondul construit, cu ceilalþi indivizi
în prezenþa mediului construit, definit într-un anumit mod particular.
Obiectul de arhitecturã odatã creat este perceput, înregistrat ca imagine graficã în sine, ca mesaj al comenzii
de spaþiu, dar ºi ca trãire emoþionalã aparte, a fiecãrui individ. Faptul cã societatea se aflã la un punct de
redefinire a ierarhiilor, a statutului tranzitoriu incert, a “salariatului”, face din individ o mãsurã exactã a
aprecierii ºi a tipului de trãire senzorialã, funcþie de loc, profesie, determinare socialã ºi spiritual-afectivculturalã.
Percepþia este, fãrã doar ºi poate, o chestiune de ºansã ºi nuanþã ºi þine de capacitatea de a recepta cât mai
multe elemente reale (din lumea realã), dar ºi elemente subtile ce þin de limbaj, concept, viziune ºi culturã. Ce
recepteazã individul este o rezultantã între percepþia realã ºi cea emoþionalã. Percepþia emoþionalã þine de
natura sensibilizãrii la scarã localã sau globalã – evenimente, de naturã geopoliticã – sau de natura mesajului
transmis, ce apeleazã una din sursele posibile ale emoþiei mai multor categorii de public.
Înþelegerea unei opere de artã necesitã atenþie, culturã, pregãtire, educaþie, rãbdare de parcurgere emoþionalã
a mesajului, disponibilitate, dar ºi o bunã cunoaºtere a realitãþii locale ºi globale, pentru ca înþelegerea sã se
poatã înscrie în contextul corect emoþional. Similar, procesul funcþioneazã ºi în cazul arhitecturii: opera de
arhitecturã are un concept, un miez central, un înþeles ºi o idee (centralã), o viziune a artistului-creator, un
parcurs emoþional de decodificare a deplasãrii prin traseul menit perceptorului, o limitã finitã ºi una infinitã, a
mesajului concluziv.
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Cui se adreseazã arhitectura?
Trebuie sã aibã un adresant?

oraº + context + repere urbane
naturã + mediu + peisaj
PUBLIC:
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public elitist

public cu bani

public larg

arhitecþi & artiºti
designeri
oameni de culturã

investitori
producãtori de bani
firme marketing ºi management,
publicitate
jurnaliºti

public larg/neinformat
public funcþional
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Parcurgerea spaþiului nu se identificã întotdeauna cu parcurgerea traseului mesajului ºi cu decodificarea
elementelor necesare finalizãrii traseului. Poate fi consideratã aici arhitectura o artã? Mesajul apeleazã la
emoþional, spaþiul creeazã o stare ºi un loc în imaginaþia fiecãrui individ sau a fiecãrui individ generic al
comunitãþii?
Creeazã arhitectura o imagine la nivel mental, suprapusã peste nivelul arhitectural, real ºi fizic?
Creeazã arhitectura o corespondenþã între lumea imaginarã a individului ºi lumea vizualã a mesajului transmis?
Coerenþa receptãrii este legatã, fãrã îndoialã, de simþ de observaþie, de eliberarea sistemului mental ºi de
culturã vizualã.
Felul în care opera de arta/arhitectura reuºeºte sã facã tranziþia/transferul între lumea realã ºi lumea virtualã
este strâns legat de capacitatea de a forma ºi transmite din esenþa mesajului central al ideii sau a acelei pãrþi
ce conþine trãirea emoþionalã – viziunea/vision – ºi de modul în care face apel la vis/dream ca referinþã
mentalã a individului ºi la magie/magic ca referinþã emoþional-spiritualã ce depãºeºte graniþele raþiunii ºi
dezvãluie mesajul ca adevãr relevat.
Spaþiul real presupune în permanenþã o reprezentare materialã a modelului, materialitate fãrã de care nu îºi
demonstreazã existenþa. Spaþiul virtual este doar o lume a imaginarului cu limite necunoscute, dar în genere,
pânã în prezent, construit dupã legile generale ale realului. În spaþiul virtual, ca ºi în cel real, modelul este
reprezentat formal, lumina existã pentru a da sens percepþiei, necesarã umanului.
Arhitectura ca artã – art-chitecture – îºi propune, asemeni unei arte la scarã globalã, sã exprime toatã gama
de trãiri dedicate individului, pentru o cauzã prezentã, viitoare ºi, posibil, pentru toate tipurile de manifestare
a existenþei sale.

informare/inform
experienþã/experience
distracþie/entertain
inspiraþie/inspire
eliberare/free
dialog/talk

impresionare/impress
emoþie/emotion
relaxare/relax
atragerea atenþiei/set attention
uimire/amaze
experimentare/experiment

dezvoltare/evolve
imaginaþie/imagine
cãlãtorie/travel
exprimare/express
uimire/amaze
inovare/innovate

Modul de formare a individului prin percepþie ºi mesaj þine ºi de natura mesajului inclus în cerinþa de
arhitecturã – acest mesaj este în sine o parte din mesajul global transmis cãtre individ de opera de
artã/arhitecturã.
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STUDY 01_Walking through/Parcurs prin
SCULPTURAL ENSEMBLE OF CONSTANTIN BRÂNCUªI/
ANSAMBLUL SCULPTURAL CONSTANTIN BRÂNCUªI ,
TÂRGU-JIU

Destinaþie:
Elemente:

MONUMENT DEDICAT EROILOR ROMÂNI DIN PRIMUL RÃZBOI MONDIAL
MASA TÃCERII
pregãtirea luptei
ALEEA TÃCERII, SCAUNELE
reculegerea
POARTA SÃRUTULUI
trecerea în cealaltã dimensiune
COLOANA INFINITULUI
ascensiunea spre înalt

Amenajat de-a lungul unei axe, cu lungimea de 1275 m, traseul fizic de parcurgere a spaþiului diferã de traseul
mesajului operei de artã. Traseul nu poate fi parcurs fizic aºa cum este conceput de artist, dar aºezarea,
poziþionarea ºi mesajul cuprins în exprimarea emoþionalã a spaþiului sunt transmise ºi citite coerent ºi discursiv,
fãcând elogiul celor ce au fost Eroii României în Primul Rãzboi Mondial.
Traseul emoþional presupune traseul Eroilor, care poate fi urmat doar senzorial ºi imaginar, presupunând un
al doilea spaþiu de trãire afectivã-virtualã. Spaþiul parcurs este un spaþiu emotional de naturã româneascã ºi,
în acelaºi timp, ortodoxã: spaþiul nu este un memorial oarecare - cei care s-au jertfit, Eroii, sunt elogiaþi, slãviþi
asemenea sfinþilor. Spaþiul este destinat contemplãrii ºi bucuriei, nu unei comemorãri triste sau unei speranþe.
Este un spaþiu definit în jurul unei arii de renaºtere ºi ascensiune spiritualã.
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STUDY 02_Walking-through /Parcurs prin
JEWISH MUSEUM, BERLIN
Autor: Daniel LIBESKIND

Destinaþie:
Elemente:

MONUMENT DEDICAT COMUNITÃÞII EVREIEªTI
AXA CONTINUITÃÞII
evaluarea memoriei, elogiul memoriei ºi oamenilor
AXA EXILULUI
grãdina exilului
AXA HOLOCAUSTULUI
turnul holocaustului ºi ascensiunea spre luminã
Amplasament: În zona centralã a Berlinului, în apropierea Reichstag, lângã o clãdire de patrimoniu, fosta
garã (presupune o cãlãtorie), integratã în traseul muzeal

Traseul emoþional urmeazã toate cele 3 axe – drumuri pe care comunitatea le-a parcurs, urmãrind destinele
emoþionale ale indivizilor: axa continuitãþii ºi finalitatea sa – evaluarea memoriei, elogiul memoriei ºi al
oamenilor –, axa exilului ºi finalitatea sa – grãdina exilului – ºi axa holocaustului ºi finalitatea sa – turnul
holocaustului – ascensiunea spre luminã.
Traseul spaþial este unul de tip memorial, la fel ca ºi cele 3 axe, ce se pot urmãri succesiv sau nu, trecând dintro zonã/axã în alta. Deopotrivã contrastant ºi emoþional, spaþiul exterior ºi cel interior, cel real ºi cel virtual
exprimã 3 faze ale aceleiaºi memorii – starea ºi stãrile unui popor aparte, ce fac parte din starea ºi stãrile
tuturor popoarelor. Existã o cãlãtorie – emoþionalã, imaginarã, senzorialã – în lumea ideii obiectului de
arhitecturã, ca ºi în cea a obiectului de artã. Existã o intrare în acest traseu care, odatã parcurs, descifreazã o
serie de elemente-mesaj ce conduc la mesajul final.
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Arhitectura este o artã. La o scarã globalã poate fi consideratã o artã aplicatã, avansatã, dar nu poate fi
trasatã o linie de separare între artã ºi arhitecturã, cel puþin nu din punct de vedere al traseului, mesajului,
motivaþiei. Ea lucreazã cu imaginaþia ºi virtualul ca dublu al realului, utilizeazã metode experimentale, dar
pleacã de la premise de comandã diferite – manifestul urban ºi social aplicat la scarã largã.
1“Advanced

architecture is for the information age what modern architecture was to the industrial age. Digital technologies, the knowledge economy, environmental awareness ans interest in the individual are giving rise to a new kind of
architectural action.” (The METAPOLIS Dictionary of Advanced Architecture - City, Technology and Society in the
Information Age, Actar, Barcelona, 2003).
Bibliografie
DOESINGER, Stephan. Space between people, How the virtual changes physical architecture, Prestel Verlag, Munich, 2008
FINIZIO, Gino. Architecture & Mobility, Tradition and Innovation, Skira, 2006, Milan
GAIVORONSCHI, Vlad. Matricile spaþiului tradiþional, Paideia, Colecþia Spaþii Imaginate, 2002, Bucureºti
Imagination Ltd., Imagination, Phaidon Press Limited, London, 2001
De Meredieu, Arta ºi noile tehnologii, Arta video, Arta numericã, în Enciclopedia RAO, LAROUSSE 2003, Bucureºti, 2005
LIBESKIND, Daniel. The space of encounter, Universe Publishing, New York, 2000
MIHALI, Ciprian. Artã, tehnologie ºi spaþiu public, Paideia, Colecþia Spaþii Imaginate, 2005, Bucureºti
NAYLOR, Maxine. Form follows idea
BALL, Ralph. An introduction to design poetics, 2005 Black Dog Publishing Limited, The artists and authors, London, 2005
RAUTERBERG, Hanno. Talking architecture. Interviews with architects: Cecil BALMOND, Gunter BEHNISCH, Peter
EISENMAN, Norman FOSTER, Frank GEHRY, Meinhard Von GERKAN & Volkwin MARG, Zaha HADID, Jacques HERZOG
& Pierre DE MEURON, Philip JOHNSON, Rem KOOLHAAS, Daniel LIBESKIND, Greg LYNN, Oscar NIEMEYER, Frei OTTO,
I.M. PEI, Robert VENTURI & Denise SCOTT BROWN, Peter ZUMTHOR, Prestel, Hamburg, 2008
RUHRBERG, Karl. Art of the 20th century
SCHNECKENBURGER, Manfred. Painting, Sculpture, New Media, Photography. FRICKE, Christiane, Taschen, GmBH, 2005,
Koln.
HONNEF, Klaus, ED. WALTHER Ingo, WEAVING, Andrew. High-rise living, Gibbs Smith Publisher, Salt Lake City, 2004
Concursuri/Evenimente/Premii
EUROPEAN UNION PRIZE FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE, MIES VAN DER ROHE AWARD 2005, Actar, with the
support of the CULTURE 2000 Programme of European Union, Actar and Fundacio Mies van der Rohe, Barcelona, 2005
EUROPEAN UNION PRIZE FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE, MIES VAN DER ROHE AWARD 2007, Actar, with the
support of the CULTURE 2000 Programme of European Union, Actar and Fundacio Mies van der Rohe, Barcelona,
2007
LA BIENNALE DI VENEZIA 11.MOSTRA INTERNATIONALE DI ARCHITETTURA, Out there – Architecture beyond building,
Volume 1 - Installation; Volume 2 - Hall of fragments; Volume 3 - Experimental architecture; Volume 4 Participating countries, special and collateral events; Volume 5 - Manifestos, Rizzoli, Marsilio, 2008,
2008 FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA www.labiennale.org

120

Universitatea de arhitecturã ºi urbanism

Ion Mincu

