IDENTITATE COLECTIVÃ. ROLUL VALORILOR DE PATRIMONIU
ÎN REACTIVAREA SPAÞIULUI PUBLIC CONTEMPORAN
Drd. arh. Cristina CONSTANTINESCU

Când este vorba de spaþii cu identitate
colectivã presupunem cã este mai complex
decât un simplu spaþiu de interacþiune
socialã. Aceste spaþii urbane, conformate din
ansamblul compoziþional al obiectelor de
arhitecturã contemporanã cât ºi arhitectura
de patrimoniu, sunt compuse din locuri unde
o colectivitate se identificã, în sensul cã
recunoaºte similitudini care le conecteazã de
o apartenenþã proprie la o culturã sau
imagine ºi se simte aparte, în masa de
colectivitãþi cu diversitate cultural - economicã ºi socialã. Individul conºtientizeazã
apartenenþa la o comunitate cu caracter
propriu ºi capãtã respectul faþã de alþii.
Cadrul fizic are o încãrcãturã de reprezentativitate, memorialisticã sau istoricistã, astfel
încât oraºul poate fi cunoscut prin intermediul lecturii spaþiului public, acolo unde
arhitectura contemporanã, vine sã completeze ºi sã valorifice cadrul existent care
reprezintã o mare valoare moºtenitã. Un caz
pus în practicã în acest sens este Milano
Centrale, a doua staþie ca mãrime ºi volum de
trafic din Italia (cca. 600 trenuri pe zi, douã
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Galeriile Vittorio Emanuele, Milano

Gara Milano Centrale

linii de metrou, în apropiere de staþii de autobuz, linii de legãturã cu aeroportul ºi tramvai),
localizatã în zona centralã a oraºului, în Piaþa Duca d’Aosta, ale cãrei ieºiri din staþiile de
metrou sunt o intervenþie reuºitã de design modern în dialog cu arhitectura de patrimoniu,
Staþia deschisã la 1931, dupã nenumãrate intervenþii de eliminare a ornamentelor din
proiectul iniþial de la 1912, în baza proiectului din 1924 a arhitectului Ulisse Stacchini ºi
adãugând la acesta o reuºitã inginereascã a arcelor de oþel de 72 m deschidere, cu designul
realizat de inginerul Alberto Fava1, este astãzi o imagine iconicã dupã cea a domului ºi a
galeriilor Vittorio Emanuele II, pentru Milano.
În anul 1942, 1952 ºi ulterior în 1955, prin concursuri de arhitecturã se încearcã rezolvarea
accesibilitãþii pietonilor, eliminarea conflictelor de trafic, fãrã a se pune în practicã niciun
rezultat al concursurilor. Intervenþii precum introducerea scãrilor rulante, amenajarea
holului central cu casele de bilete, a mezaninului ca loc de aºteptare ºi ulterior introducerea
elementelor cubice care sã gãzduiascã diverse servicii ºi comerþ, se realizeazã în detrimentul
coerenþei structurii istorice.
O reuºitã a acestei locaþii este holul de la nivelul strãzii care susþine o amenajare de spaþii
comerciale finisate în spirit contemporan ºi deºi funcþioneazã ca o zonã de distribuþie ºi
aºteptare, are calitatea unui spaþiu atractiv, nou, care trãieºte încadrat de valori ºi detalii ale
patrimoniului construit. Deºi arhitectural nu se poate vorbi în toate cazurile de o reuºitã a
dialogului între limbajul contemporan de forme arhitecturale ºi cel pãstrat dintr-un alt timp,
transformarea spaþiului interior al clãdirilor
de patrimoniului este inevitabil, dacã acestea
conþin funcþiuni active. Aceste schimbãri
periodice sunt dictate de transformãri impuse
de parcursul temporal al societãþii.
Un caz similar de intervenþie modernã în
interiorul obiectului de patrimoniu, de
susþinere reciprocã, este Muzeul Orsay;
spaþiul public din subteranul curþii Palatului
Luvru, ambele introduc mediul muzeistic în
circuitul diurn al oraºului. Se genereazã,
astfel, ataºamentul susþinut de aceastã
dualitate: mediu urban contemporan pe care
Muzeul d’Orsay

Studii ºi cercetãri ºtiinþifice de arhitecturã ºi urbanism / ARGUMENT

375

îl consumãm frecvent ºi mediul istoric muzeistic asociat lui, care devine cadrul, recunoscut
din trecut, al trãirilor prezente.
Cred în susþinerea lor reciprocã, astfel spaþiul public urban capãtã valoare ºi consistenþã de
semnificaþie împrumutatã, prin prezenþa patrimoniului, iar obiectul de patrimoniu îºi
prelungeºte existenþa susþinut de o funcþiune publicã, activã. Perceperea simultanã a celor
douã limbaje arhitecturale, distincte ca temporalitate, dar unite de principii formative,
întregesc locul ºi îl imprimã în memoria colectivã, precum un loc al trecutului, prezentului ºi
viitorului.
Identitatea colectivã se ranforseazã, se întãreºte mai ales atunci când strada care este o
limitã, cu caracter de partajare de spaþii similare, ne face sã identificãm locul ca o parte dintrun întreg. Întreg a cãrei limitã de percepere este împinsã pânã la un nivel de identificare
emotivã.
Oamenii manifestã sentimentul de afecþiune faþã de spaþii cãrora le aparþin, fie ele urbane
sau arhitecturale. Ataºamentul oamenilor, faþã de construcþii existente pe care le considerã
relevante, reprezentative, care au încãrcãtura de mesaj istoric, cultural sau estetic, face din
acestea, valori de necontestat a colectivitãþii din care ei fac parte. Valorile de patrimoniu
sunt un bun colectiv, iar spaþiile capãtã valoare ºi personalitate, toate acestea dând
unicitate, distincþie faþã de alte locuri.
Pentru colectivitate, în ceea ce priveºte mediul sãu de viaþã, implicã o corespondenþã, o
afinitate, o armonie între personalitatea locului incluzând arhitectura ºi identitatea
caracteristicã individului sau a colectivitãþii din care acesta face parte.
Valori de patrimoniu, prin definiþie aparþin trecutului, dar sunt recunoscute ºi existã în
prezent, ele pot fi spaþii care includ activitãþi contemporane sau le focalizeazã în jurul lor.
Astfel de spaþii care s-au înnobilat cu valoarea obiectului de patrimoniu sunt: zona aferentã
Turnului Eiffel-ului, piaþa din faþa catedralei Saint-Eustache, spaþiul de la Sacre Coeur (Paris).
Catedrala Saint-Eustache construitã în anul 1223 a generat o urbanizare rapidã, iar spaþiul
public adiacent catedralei este propice pentru activitãþi contemporane de odihnã,
contemplare, relaxare, un spaþiu de întâlnire ºi de petrecere a timpului liber. Prezenþa
catedralei îi conferã un plus de personalitate, de unicitate, acest spaþiu public devenind un
reper urban care conþine un reper arhitectural, de patrimoniu.
În condiþia existenþei contemporane, supusã regulilor capitalismului, spaþiul propriu oraºului,
arhitectura spaþiilor publice, este supusã efectului de consum, iar ca orice consum implicã
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uzurã, degradare, transformare.
Spaþiul arhitectural sau urban ,
privit ca spaþiu de consum,
implicã uzurã. Valori de
patrimoniu întâmpinã aceleaºi
agresiuni
în
contextul
contemporan, fie cã este vorba
de degradarea fizicã a lor, fie cã
este vorba de îndreptarea
atenþiei cãtre noi forme
organizare, spaþii arhitecturale
sau urbane noi. Astfel atenþia
este atrasã de acestea iar valorile
de patrimoniu sunt neglijate,
valoarea lor în unele cazuri, nu
este prioritarã în contextul
Catedrala Saint Eustache, Paris contemporan.
Paris Rive Gauche

Rolul acestora, reevaluarea ºi
potenþarea valorilor patrimoniului, ne
oferã unicitate, caracter ºi reprezentativitate.
Chiar ºi în cazul schimbãrilor de
viziune, acolo unde primeazã
inovaþia, unde noul cautã sã fie
original astfel încât locul sã
dobândeascã semnificaþie, valorile
trecutului rãmân elemente de
identificare, de raportare directa la
istorie si la particularitãþile locului.
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Pentru Rem Koolhaas identitatea este un far, fix, inflexibil
care dacã îºi schimba poziþia,
direcþia semnalului destabili-

Universitatea Diderot, o conversie funcþionalã
a Grands Moulins de Paris

Parcul Bercy, dezvoltat pe un vechi domeniu viticol
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zeazã navigarea.2
Un caz exemplar este Paris Rive
Gauche, acolo unde întâlnim o
asociere de consum contemporan ºi patrimoniu de referinþa
coexistând
intr-o
formulã
armonioasã ºi practicã. Este
vorba de clãdirea de patrimoniu
Grand Moulin - Marea Moarã a
Parisului
devenitã
prin
reconversie universitate (care
include biblioteca) ºi secondatã
de un corp al facultãþii de artã ºi
arhitecturã.
Ansamblul
recunoscut sub numele generic
Université Paris Diderot, se
dezvoltã în jurul unui spaþiu
public central utilizat de studenþi
pentru orele libere. Este ca o
curte universitarã, extrovertitã,
în relaþie directã cu oraºul.
Nu departe se aflã parcul Bercy,
dezvoltat pe locul unui vechi
domeniu viticol, a cãrui amprentã existã ºi astãzi valorificatã în contextul urban parizian ºi în amenajarea peisagisticã a locului.

Nicio intervenþie contemporanã nu ar trebui sã întrerupã parcursul temporal al evoluþiei
societãþii sau colectivitãþii în care se produce; ar trebui sã ia naºtere fãrã a ºtirbi sau estompa
unicitatea valorilor de patrimoniu, care reprezintã singura formã de identificare materialã a
particularitãþilor vieþii ºi oamenilor în locul respectiv.
Dând ºanse egale nevoii de construire sau înnoire a mediului de viaþã corespunzãtor
evoluþiei umane ºi nevoii de cunoaºtere a trecutului locului respectiv, valorile reprezentative
moºtenite sunt parte a ceea ce suntem astãzi.

Parcul de distracþii Bercy

Note
1 www.grandistazioni.it
2 R Koolhaas p28
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