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Lucrarea a pornit în baza unui concept larg ºi universal
valabil în domeniul artelor, în general, ºi al arhitecturii
în particular, dar ºi din punctul de vedere al existenþei
curente – INTIMITATEA ca zonã a trãirii individuale,
dar ºi a relaþionãrii interpersonale. Scopul ºi tematica
cercetãrii au fost însã conduse înspre o dimensiune
particularã a manifestãrilor intime ºi anume ipostaza
în care acestea se deruleazã pe scena cotidianã a
spaþiului public contemporan. 

Prima intenþie de titlu a lucrãrii a fost Intimitatea
spaþiului construit. Aceasta ar fi aruncat însã studiul
într-o aglomerare vastã de direcþii de abordare ºi, mult
mai neplãcut, pe drumuri mult bãtãtorite dinainte –
anume discuþiile despre intimitatea universului
locuinþei. Prin urmare, a trebuit cãutatã o dimensiune
a intimitãþii spaþiului arhitectural care sã fie ineditã,
mãcar ºi numai pentru autor, ºi care sã reprezinte ºi o
temã actualã de interes.

Spaþiul public reprezintã, totodatã, o problematicã
amplã care se aflã în sfera preocupãrilor majore ale
multor specialiºti din cele mai diverse domenii, de cel
puþin douã decenii ºi pânã în prezent. În plus, în urma
a numeroase observaþii directe ale comportamentului
citadinilor în diverse spaþii urbane, am remarcat cã, în
mod oarecum surprinzãtor, atrãgeau atenþia acele
momente ieºite din comun – postúrile anecdotice,
micile indiscreþii, idilele, confruntãrile, obiectele uitate
care, în absenþa posesorilor, cãpãtau valenþe de
naturã moartã etc. 

INTIMITATEA TEMPORARÃ A SPAÞIULUI PUBLIC
AAssiisstt..  ddrr..  aarrhh  VVllaaddiimmiirr  NNIICCUULLAA
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Prin urmare, apãrea drept justificat ºi totodatã de actualitate sã vorbim despre intimitate în public, doar cã,
faþã de intimitatea din spaþiul privat, care se aflã deci mereu la ea acasã, intimitatea din spaþiul public are o
trãsãturã determinantã în plus: este trecãtoare. Ideile de mai sus se regãsesc in prima parte a lucrãrii.  

CCaappiittoolluull  11..  IInnttrroodduucceerree

Odatã formulatã tematica în varianta pe care am pãstrat-o pânã la final, urmãtorul pas a fost stabilirea unei
structuri pentru începerea ºi dezvoltarea cercetãrii ºi apoi a lucrãrii. Am considerat necesar ºi relevant ca titlul
Intimitatea temporarã a spaþiului public sã fie despãrþit în elementele componente. Pentru a înþelege sensul ºi
importanþa elementelor cu care am operat ºi, în egalã mãsurã, pentru a identifica separat aportul lor la
definirea tematicii de studiu, am formulat (aproximativ) câte un capitol pentru fiecare termen în parte. Fiecare
din aceste pãrþi ale lucrãrii a avut la bazã o abordare generalã – o descriere succintã a noþiunilor în cauzã – ºi
a avansat cãtre sensul particular, dat de relevanþa pentru tema aleasã. Semnificaþiile ºi rolul intimitãþii
temporare în spaþiul public apar din suprapunerea celor cinci pãrþi. În cele ce urmeazã le vom parcurge pe
rând, comasând concluziile parþiale de pânã acum.

CCaappiittoolluull  22,,  intitulat ““PPrroobblleemmaattiiccaa  ggeenneerraallãã  aa  ssppaaþþiiuulluuii  ccaa  eexxppeerriieennþþãã  eexxiisstteennþþiiaallãã    ssccuurrttãã  pprriivviirree””  pune
problema înþelegerii spaþiului (ºi asociat lui, a timpului) dintr-o perspectivã ºtiinþificã, filozoficã, în final
fenomenologicã ºi ajunge la o suitã de modele de apropriere a acestei noþiuni. 
Spaþiul, în sens general, este fundamentul, instrumentul ºi finalitatea arhitecturii. Orice discuþie despre
arhitecturã implicã, într-un fel sau altul, o discuþie despre spaþiu. 
Spaþiul, în reprezentare ºtiinþificã, a evoluat conceptual de-a lungul veacurilor. Iniþial, spaþiul a fost considerat
ca fiind absolut, infinit, uniform ºi imaterial. Ulterior, pe mãsurã ce cunoaºterea ºtiinþificã a evoluat, s-a ajuns
la o relativizare a sa, din ce în ce mai accentuatã în raport cu timpul ºi cu percepþia fenomenelor. 
Astãzi, vorbim de un singur mediu, cvadri-
dimensional, numit ºi spaþio-timp. Aceastã
aglutinare deschide noi posibilitãþi de modelare a
materiei, mono ºi multi-dimensionalã, o contopire a
interiorului în exterior ºi invers – banda lui Möbius,
sticla lui Klein, suprafaþa lui Seifert etc.
Spaþiul, aºa cum este definit filosofic, este un
concept care înregistreazã o multitudine de
interpretãri ºi critici. Vom reþine doar disocierea
(Platon) între noþiunile de spaþiu fizic ºi spaþiu
filosofic-metafizic.

Percepþia spaþiului se realizeazã într-o dimensiune
intimã a conºtiinþei subiective a fiecãruia, unde
existã înrãdãcinatã intuiþia a priori a spaþiului
(Kant).
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CCaappiittoolluull  33,,  intitulat ““IInnttiimmiittaatteeaa  ººii  ssppaaþþiiiillee  eeii””,, investigheazã unul dintre polii ecuaþiei ºi inclusiv relaþia lui cu
un anume spaþiu urbanistic sau arhitectural, precum ºi mãsura în care aceºtia îl pot defini sau amplifica. În acest
sens, depãºind etapa definiþiilor, abordãrilor diverse, relaþiilor multiple care se pot face cu alte domenii,
capitolul investigheazã în mod deosebit problematica recuperãrii intimitãþii, agresate astãzi în toate modurile
posibile.
În acest context se afirmã cã intimitatea spaþialã nu se limiteazã doar la simpla reprezentare a spaþiului, ci
presupune o raportare mai strânsã, prin luare în posesie ºi întemeiere (Eliade).
Norberg-Schulz ºi, mai târziu, Mandanipour, evidenþiazã un model al spaþialitãþii în sfere concentrice, care
pleacã din interiorul cel mai profund – sinele – ºi se întinde cãtre orizontul strãin.
Universul intim este aºadar, prima secvenþã, nucleul în jurul cãruia lumea ne învãluie, în straturi succesive, din
ce în ce mai îndepãrtate, din ce în ce mai necunoscute.
Intimitatea spaþialã este etapa primordialã a percepþiei ºi raportãrii individului la spaþiu. De aceea, spaþiile
intimitãþii presupun afirmarea unei postúri identitare puternice în faþa restului lumii.
Din tot restul spaþiilor existenþiale, spaþiile intimitãþii se constituie într-un loc singular, mic, ferit, personalizat ºi
pur, unde fiecare poate fi unic ºi invizibil celorlalþi – locuire, locuinþã. Ele sunt populate cu obiecte care au
fiecare o valoare personalã ºi simbolicã, dincolo de cea imediat utilitarã. Existã pentru fiecare o topografie
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emoþionalã a locurilor ºi lucrurilor proprii.
Spaþiile intimitãþii sunt, pentru orice individ, un teritoriu al afectelor. Mai mult, ele conferã individului
siguranþã, liniºte ºi confortul unui mediu, în primul rând, familiar. 
De-a lungul istoriei, intimitatea a evoluat ca delimitare, exprimare ºi cod social. Descrierea universului intim s-
a fãcut mai degrabã în tãcere, decât raþional ºi explicit. Cu toate acestea, gândurile ºi emoþiile, spaimele ºi
mâhnirile cele mai interiorizate au însoþit experienþa trãitã a oamenilor din cele mai vechi timpuri. 
Odatã cu emanciparea moravurilor, exteriorizarea anumitor aspecte ale vieþii intime a desemnat un nou mod
de interacþiune socialã, sub forma unei libertãþi de exprimare dincolo de barierele sociale.
Istoria intimitãþii este istoria liricã, tãcutã, a umanitãþii. Este istoria eliberãrii morale.
Intimitatea se defineºte pe ttrreeii  ppaalliieerree  ddiissttiinnccttee::  ssttaarree,,  rreellaaþþiiee,,  vvaallooaarree..
IInnttiimmiittaatteeaa  ccaa  ssttaarree este eliberare asumatã în sine, prin sine – cãtre luminã sau, în egalã mãsurã, cãtre
întuneric. Ea este, totodatã, fondul preexistent al fiinþei, sub forma determinãrilor de sex, rasã, etnie, fond
genetic etc. ºi se relevã ca ipostazã latentã, omniprezentã în vecinãtatea individului. Este sfera intimã care ne
ajutã sã stabilim relaþiile proxemice cu mediul care ne înconjoarã.
Al doilea palier evidenþiazã iinnttiimmiittaatteeaa  ccaa  rreellaaþþiiee – raport al sinelui cu sine
(Levinas) ºi identificare a sinelui prin raportare la celãlalt, o relaþie de tip
subiect / subiect.
Intimitatea ca relaþionare nu se rezumã doar la dimensiunea ei spiritualã,
ci conþine, prin excelenþã, ºi ceea ce este visceral, vulgar, fiziologic, sexual,
instinctiv, animalic. 
Intimitatea ca relaþie este exerciþiul complet al ieºirii cãtre celãlalt –
predare ºi cucerire simultanã. Intimitatea ca relaþie de tip subiect / obiect
relevã valoarea vieþii, prin importanþa pe care obiectul o capãtã în câmpul
existenþial. Obiectul suscitã dorinþã, care la rândul sãu conþine
promisiunea unei plãceri ulterioare – mecanism al seducþiei prin amânarea
nedefinitã a momentului împlinirii (Levinas).
Intimitatea spaþialã, ca legãturã de tip subiect / obiect se regãseºte în
termenii discursului despre locuinþã ºi locuire, ca fapt fundamental al
fiinþãrii, chipul în care muritorii sunt pe Pãmânt (Heidegger), atât în sens existenþial, cât ºi metafizic.  
IInnttiimmiittaatteeaa  ssppaaþþiiaallãã, înþeleasã ca decupaj emoþional dar ºi fizic din spaþiul uniform ºi nedeterminat, poate fi
generatã, sau, cel puþin încurajatã, cu mijloace arhitecturale.
Câteva din trãsãturile care pot potenþa (sau în sens negativ, inhiba) sentimentul de intimitate al unui spaþiu
sunt: 
- scara locului / obiectului;
- configurarea de ansamblu (amplasament ºi planimetrie);
- destinaþia (funcþiunea) predominantã;
- caracteristicile închiderilor;
- lumina ºi întunericul;
- liniºtea ºi zgomotul;
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- capacitatea de a favoriza însingurarea.
Intimitatea spaþialã (atât a spaþiilor publice cât ºi a
celor private) presupune o discuþie distinctã despre
forma arhitecturalã, pe de-o parte, ºi despre
mijloacele de generare ºi percepþie a formei, pe de
altã parte.
Formele arhitecturale pot fi: insensibile la intimitate,
purtãtoare de intimitate ºi generatoare de intimitate.
Respectiv, mijloacele de generare ºi percepþie spaþialã
pot inhiba, atenua sau, dimpotrivã, potenþa
capacitatea unui spaþiu de a deveni intim.
Intimitatea spaþiilor publice introduce în analiza
societãþii contemporane, posibilitatea de jalonare a
unui parcurs devenit confuz, de la rãtãcirea în mass-
media ºi cyberspace, la înrãdãcinarea fireascã în loc.

CCaappiittoolluull  44,,  intitulat ““SSppaaþþiiuull  ppuubblliicc  --  tteemmeeii,,  eevvoolluuþþiiee,,  eevvaalluuaarree””,, este simetricul capitolului anterior ºi
investigheazã cu aceleaºi metode ºi din aceleaºi unghiuri de privire spaþiul destinat, în mod preponderent,
comunitãþii umane, dar neexcluzând intimitatea, retragerea în sine, meditaþia. În acest capitol a fost preluatã
ºi dezvoltatã critica adresatã miºcãrii moderniste, care ignora ideea de spaþiu public, operând exclusiv cu
volume ºi cu direcþii ºi prezentând relativa echilibrare a conceptelor ºi realizãrilor datoratã miºcãrii post-
moderne. În plus, au fost reluate previziunile unui nou tip de urbanism, care are la bazã modelele sociale date
de “consumism / globalizare” ºi “dezvoltarea
durabilã”.
Despre spaþiul public contemporan se poate spune cã
este marcat mai puþin de caracteristici stabile ºi mult
mai mult de o serie de mutaþii structurale (Habermas)
la care asistãm astãzi în timp real: evoluþia tehnicii ºi a
comunicãrii, transgresiunea publicului în privat ºi
invers, dizolvarea limitelor, emanciparea moravurilor
etc.
Spaþiul public nu este doar negativul construitului, ci,
plasat în cadrul triadei locuinþã / spaþiu public / loc de
muncã, capãtã un înþeles social ºi spiritual.
Spaþiul public este definitoriu pentru structura ºi
codurile sociale ale societãþii care l-a creat ºi care îl
utilizeazã. El reprezintã un teritoriu al interacþiunilor
intelectuale, economice ºi materiale, dar ºi afective. 
Spaþiile publice determinã o reþea, raportatã la
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societatea urbanã, în care fiecare spaþiu public în parte
suscitã relaþii, concepte ºi trãiri particularizate, într-o
multitudine de raporturi ºi ipostaze în care se pot afla
faþã de utilizatorii lor.
Utilizatorii de spaþiu public sunt, în egalã mãsurã ºi
creatori de spaþiu. Pe parcursul strãbaterii spaþiilor
publice ei percep ºi semnificã, contemplã ºi modificã
spaþiul în plan material (direct), intelectual, estetic ºi
spiritual.
Spaþiul public se defineºte la intersecþia dintre ETHOS
(stare de fapt, spirit al momentului) ºi PAIDEUMA
(stare transcendentã, spirit al locului). 
Spaþiile publice contemporane, fie cã vorbim de
modelele clasice (strada, piaþa, peronul de garã) sau
de forme noi (micro-urbanism de tip mall), se
redefinesc dupã criterii ce rezultã din observaþia
imediatã a cutumelor sociale actuale: superficialitate, suprapunere, densificare, liminalitate, intoxicare,
heterotopie (C. Mihali).
Spaþiile publice ale oraºelor de azi refuzã acceptarea unui panaceu pentru rezolvarea aspectelor negative ale
vieþii urbane. Soluþia poate veni din zona cotidianului care, prin multidimensionalitate ºi spontaneitate, prin
simultaneitate ºi inedit, conþine potenþialul estetic, cultural ºi identitar pentru un urbanism al viitorului.

CCaappiittoolluull  55,,  intitulat ““SSppaaþþiiuull  ((ppuubblliicc))  vviirrttuuaall””,, dezbate
o limitã a noþiunii de spaþiu public, cel generat pe
calculator ºi de mass-media, spaþiu care, mai ales
pentru anumite generaþii lipsite de un alt tip de
experienþã cognitivã, tinde sã suplineascã mare parte
dintre componentele vieþii reale, de la afect ºi
cunoaºtere, pânã la socializare sau miºcare-mobilitate.
Spaþiul public al prezentului se regãseºte de fapt ºi în
afara spaþiului fizic, în mass-media sau Internet, noi
forme hibrid de spaþiu existenþial. În consecinþã,
spaþiul public virtual este structural diferit de spaþiul
public urban.
Spaþiu virtual, caracterizat de viteza circulaþiei
informaþiilor ºi de cantitatea enormã a acestora, este
unul din locurile predilecte de manifestare a relaþiilor
public / privat ºi, totodatã, redefineºte limitele ce le
separã.
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Caracteristica principalã a spaþiului virtual este
diversitatea, multiplicatã într-o infinitate de ipostaze.
Tocmai din cauza caracterului polimorf, spaþiul virtual
se poate prezenta sub forma unui mediu universal,
posibilã reconciliere a divergenþelor lumii
contemporane (etnice, sexuale, culturale, religioase).
Spaþiul virtual poate fi septic sau toxic, în funcþie de
informaþia dezvãluitã, precum ºi de limbajul utilizat în
transmiterea acesteia.
Ne-necesitatea prezenþei fizice care caracterizeazã
spaþiul (public) virtual poate elibera proiecþiile
imaginative ale indivizilor asupra lor înºiºi – realitate
paralelã, rezultat al imaginaþiei, dar ºi fugã de
realitate. 
Spaþiul virtual are potenþial educativ, utilitar, dar ºi
electiv, rãspunzând unor nevoi foarte variate.

Spaþiului virtual îi sunt caracteristice solitudinea, sociabilitatea sau intimitatea; cu toate acestea, în virtual,
existã într-o mare mãsurã riscul alienãrii.
Spaþiului virtual îi lipseºte o normare instituþionalizatã ºi, pânã când aceasta va fi definitã, existã mereu riscul
intruziunilor (indiscreþii, ilegalitãþi) în domeniul (virtual) privat. Datoritã faptului cã telescopeazã distanþele,
spaþiul public redefineºte problema relaþiilor proxemice.
Spaþiul virtual este ºi locul în care se desfãºoarã, în cea mai mare parte, proiectarea de arhitecturã. 
Pe lângã eficientizarea lucrului ºi gestiunea simplificatã a informaþiilor specializate, pe lângã optimizarea
reprezentãrilor ºi simulãrile condiþiilor reale cu care se poate confrunta proiectul, spaþiul virtual reprezintã ºi
riscul deprofesionalizãrii arhitecþilor. 
Creaþia ºi invenþia de forme ºi spaþii noi riscã sã fie
înlocuite, în cyberspace, de multitudinea combinaþiilor
de formule predefinite (Z. Bogdãnescu). Calitatea
spaþiului arhitectural riscã sã fie înlocuitã de cantitate
– vitezã, eficienþã, productivitate.

CCaappiittoolluull  66,,  intitulat ““IInnttiimmiittaatteeaa  ssppaaþþiiuulluuii  ppuubblliicc--
tteemmppoorraalliittaattee  ººii  eeffeemmeerr””,, încheie parcursul acestei
cercetãri. Aici se strâng concluziile capitolelor
anterioare, fãcându-se legãtura dintre atributele
spaþiului public ºi capacitatea sa de a oferi intimitate.
Tot aici se introduce noþiunea de timp urban, aflat
astãzi între “temporalitate” ºi “temporaneitate”,
noþiuni practic divergente, dar care, împreunã,
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definesc paradoxurile perioadei pe care o traversãm.
Aceastã idee porneºte de la faptul cã spaþiul oraºului
poate fi descris în termeni de calitativ vs. cantitativ.
Metaspaþialitatea (ºi calitatea) arhitecturii rezidã în
faptul cã spaþiul arhitectural este cristalizarea unui
timp anume, metafizic la rândul sãu (Assunto).
Prezent în momentul percepþiei, acest timp este
încãrcat de semnificaþii emoþionale ºi spirituale. Este
timp-intensitate ºi se opune  timpului-extensiune
(Bergson).
Timpul intimitãþii este timp-intensitate.
Timpul-extensiune este determinat, în sens fizic, tot în
cadrul spaþiului arhitectural, prin parcurgere ºi

utilizare curentã. Timp mãsurabil, prescriptibil (într-o
anumitã mãsurã), acesta este timpul preponderent al
existenþei cotidiene în spaþiul public – este timp-
cantitate, perceput ciclic sau liniar.
Timpul-extensiune este definitoriu pentru un anumit
(tip de) spaþiu public ºi pentru un anumit (tip de) grup
de utilizatori citadini. Timpul-extensiune nu epuizeazã
însã sensurile spaþiului public ºi timpului cotidian.
Dincolo de proiectare ºi intuiþie, dincolo de prescrieri ºi
studii teoretice, existã o dimensiune imprevizibilã a
oricãrui spaþiu locuit ºi a oricãrui moment temporal.
Manifestãrile spontane care depãºesc rutina zilei
introduc în spaþiul oraºului timpul lor propriu, scurt ºi
trecãtor (M. Crawford), timp din afara timpului.
Intimitatea temporarã a spaþiului public se aºeazã în
aceastã categorie de momente singulare, ea este prilej
metafizic de introducere în timpul finit a unui timp
infinit, aduce temporalitatea în temporaneitate
(Assunto). Intimitatea temporarã a spaþiului public
realizeazã o suprapunere de ipostaze temporale astfel
încât trecutul, prezentul, viitorul, spectacularul ºi / sau
contemplativul devin prezente în teritoriul imediat al
experienþei.
Fie cã este împãrtãºitã cu un celãlalt individual, fie cã
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este introspecþie, intimitatea spaþiului public oferã rãgazul privirii dincolo de finitudinea momentului imediat
ºi tranzitoriu. Acest moment privilegiat scruteazã limitele existenþei ºi potenþialul devenirii (Lefebvre). Are rol
de definire identitarã a propriei fiinþe ºi a ceea ce dorim sã fim în raport cu ceea ce suntem.
Intimitatea temporarã a spaþiului public este eliberare a existenþei de finitudinea biologicã, în plan temporal ºi
în plan spiritual. 
Convocând un timp-de-dincolo-de-timp ºi o intensitate de dincolo de extensiune, intimitatea temporarã a
spaþiului public transfigureazã spaþiul în loc.

CCaappiittoolluull  77,, intitulat ““ÎÎnnaappooii  ppee  ddrruummuull  ssttuuddiiuulluuii  --  oorriiggiinnii,,  ssttrruuccttuurrãã,,  eevvoolluuþþiiee,,  ssccooppuurrii  ººii  ccoonncclluuzziiii””, este, în fapt,
un rezumat al acestei cercetãri, un making-of prin care se reiau ºi accentueazã, mai simplu ºi concis, concepte
sau concluzii ale capitolelor lucrãrii. Dintre ele, atenþia se concentreazã pe trecerea în revistã a trãsãturilor
(arhitectural-urbanistice) care pot activa sau anula senzaþia/sentimentul de intimitate într-un spaþiu anume,
precum ºi pe modul în care toate aceste se pot pulveriza ºi, într-un final, chiar pierde în noua lume ciberneticã
sau sub presiuni diverse: publicitate, mass-media, interes financiar, globalizare etc.. Recuperarea intimitãþii
devine un gest simbolic al eliberãrii de aceste presiuni.

ÎÎnn  oorriiccee  lloocc  ppuubblliicc  ppuutteemm  vvoorrbbii  ddee  iinnttiimmiittaattee  ccaa  sseemmnn  aall  lliibbeerrttããþþiiii  iiddeennttiittaarree  aassuummaattee  tteemmppoorraarr..
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