TIPOLOGIE CONTEMPORANÃ A SPAÞIILOR DEDICATE
MEMORIEI. PATRIMONIU VS INTERVENÞII CONTEMPORANE
Prep. drd. arh. Mariana NIÞU

În condiþiile actuale ale societãþilor contemporane aflate în plin proces de „globalizare,
democratizare, masificare ºi mediatizare”1 constatãm mutaþii la nivelul utilizãrii trecutului
istoric ca memorie. Acesta apare într-o formã instituþionalizatã, depãºind condiþia sa iniþialã
de formã a existenþei memoriei, fie ea individualã sau colectivã. Sub formã instituþionalizatã, denumitã generic patrimoniu, sunt încadrate o serie de elemente considerate relevante
pentru trecutul unei societãþi, naþiuni, comunitãþi etc. Apare astfel o dimensiune a memoriei, ca memorie-datorie 2, odatã cu introducerea noþiunii de patrimoniu.3 Sub aceastã noþiune, susþine istoricul Pierra Nora, se poate introduce aproape orice artefact care are legãturã cu trecutul. În acelaºi timp, expunerea în spaþiul public asigurã contactul social al
prezentului cu trecutul, dar ar trebui constatatã, de asemenea, percepþia fragmentatã ºi
individualã a patrimoniului, în funcþie de backgroundul cultural personal.
Peter Eisenman vorbeºte despre istorie ca factor generator de memorie:
„Istoria nu este continuã. Este constituitã din începuturi ºi sfârºituri, din prezenþe ºi absenþe.
Prezenþele sunt momentele când istoria este vitalã, când curgerea ei se hrãneºte din propria
sevã ºi îºi genereazã singurã energia necesarã. Absenþele sunt reprezentate de momentele
în care organismul care o propulseazã este mort, de golurile între douã evenimente succesive ale istoriei. Aceste goluri se umplu cu memorie. Când istoria se terminã, se instaleazã
memoria.”(introducere Aldo Rossi, „The Architecture of the City”).
Memoria instalatã astfel nu este neapãrat memoria tradiþionalã, ea a suferit transformãri ºi
în acest sens, avem o specie hibridã de locuri aflate între istorie ºi memorie. Mergând pe linia
lui Eisenman, vom localiza instalarea memoriei în „locuri ale memoriei” ºi vom asimila
definiþia lui Pierre Norra („Les lieux de memoire”) care a fost acceptatã de „Grand dictionnaire Robert de la langue française”. Autorul încadreazã acest concept ca fiind acea „entitate complexã definitã de trei aspecte esenþiale: material, funcþional ºi simbolic”.4 Aspectul
material este relevat de prezenþa fizicã, de însuºirile intrinseci ale obiectelor; aspectul
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funcþional rezultã din caracterul de model ºi condensator de trecut, iar latura simbolicã este
asiguratã de puterea de evocare ºi de perceperea lor ca elemente valoroase. Specia hibridã,
amintitã anterior, are un grad mare de complexitate, cãci aceste locuri sunt: „simple ºi
ambigue, naturale ºi artificiale, oferite instantaneu experienþei sensibile, relevând elaborarea cea mai abstractã”. 5
Tendinþa actualã de activare a memoriei, condensatã în forme construite simbolice de tipul
monumentelor sau memorialelor, constã în accesarea periodicã a acestora prin comemorare. Astfel, acest act public, iniþial o modalitate tradiþionalã de menþinere a contactului cu
strãmoºii, devine un gest public, lipsit de semnificaþiile sale profunde originare. Este un
instrument mediatic, instalat superficial, cu care se lucreazã pentru pãstrarea memoriei-patrimoniu.6
Sub acest concept general de patrimoniu aº identifica un sector cu caracteristici individuale
care se referã la aspectele memoriei individuale trecute prin procesul de expunere publicã,
dar care pãstreazã într-o mãsurã destul de mare caracterul privat al comemorãrii. Mã refer,
în mod special, la arhitectura comemorativã cu cele douã reflexe ale ei, arhitectura funerarã
domesticã din cadrul cimitirelor ºi arhitectura funerarã-memorialisticã expusã în spaþiul public.
Necesitatea identificãrii unei tipologii a spaþiilor dedicate memoriei în spaþiul românesc contemporan apare în contextul generalizat al tendinþelor societãþilor vest europene care utilizeazã acest „patrimoniu al memoriei” ca sursã generatoare de noi tipuri de turism sau ca
surse ºi amplasamente de activitãþi culturale simultane la nivel european.7
În acest tablou european, noile tipuri de turiºti interesaþi de cultura ºi evoluþia societãþii al
cãrei teritoriu îl viziteazã, îºi apropriazã din informaþiile pe care le pot accesa pe acelea care
identificã spiritul naþional sau regional. Astfel, destinaþii precum cimitirele, memorialele, nu
mai sunt demult locuri exotice, dimpotrivã, se deschid pentru vizitatori etalând personalitãþi
ºi evenimente marcante. Se dezvãluie astfel un background cultural uºor de accesat, datat,
interpretat ºi marcat prin artefacte culturale care devin repere prin încãrcarea lor cu valoare
de vechime, de mãrturie sau de valoare istoricã.
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Voi exemplifica, în cadrul tabloului european, tipologii specifice epocii contemporane
apãrute dupã al doilea rãzboi mondial.
1. Arhitectura funerarã a cimitirelor existente.
2. Arhitectura comemorativã, dedicatã cultului eroilor: mausolee, memoriale,
3. Arhitecturã comemorativã minorã în spaþiul public: pietre comemorative, monumente,
cruci.
4. Arhitecturã ºi artã dedicatã victimelor Holocaustului: mausolee, memoriale, monumente,
(anti)monumente.
5. Muzee
6. Spaþii virtuale ale memoriei (depãºim contextul limitei de spaþiu fizic concret, deci noþiunea de patrimoniu nu poate fi asociatã decât în ideea asocierii cu o bazã de date consideratã sursã istoricã).
Delimitarea limitei temporale apare în contextul în care s-au produs mutaþii la nivelul conceptului de monument ºi prin introducerea noþiunii de memorie conflictualã.8
Tendinþa contemporanã este aceea de reactivare a memoriei într-o formã actualizatã ºi
adaptatã gradului de dezvoltare ºi noilor modalitãþi de percepþie ºi sintetizare a informaþiei
proprii societãþii contemporane.
Exemplele care vor fi prezentate pleacã de la un grad de generalitate ºi complexitate mai
mare ºi merg pânã la elemente minore considerate forme care „conþin” memorie. Pornesc
de la entitãþi complexe în care obiectele arhitecturale ºi cele artistice formeazã un ansamblu, pentru a se dilua treptat în elemente unice, în care arta predominã.
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CIMITIRUL SAN MICHELE, Veneþia
Cimitirul a fost constituit dupã Edictul de la Saint Cloud din 1806, care prevedea mutarea
zonei cimiteriale a oraºelor în afara perimetrului locuibil din motive igienice ºi care a produs,
de asemenea, ºi schimbãri la nivelul arhitecturii ºi amenajãrii teritoriale.
Cimitirul este compus din incinte diverse care grupeazã etnii ºi culte religioase diferite,
fiecare având un caracter puternic individualizat. Aceastã diversitate impune aspectul de
patchwork compus din fragmente diferite de þesut, evidenþiat la nivelul acestui cimitir de
tipologia mormintelor. Mergând în continuarea acestei „strategii” de proiectare ºi construire, în 1998, dupã concursul pentru un nou proiect de extindere ºi reconsiderare esteticã a
pãrþilor rãmase neutilizate,
arhitectul David Chipperfield
propune un nou peisaj în interiorul cimitirului. El utilizeazã
un limbaj arhitectural simplu:
grãdini, luminã, perspective,
curþi interioare, totul mulat pe
un conþinut simbolic teologic.
Reuºeºte sã producã un ambient neutru, foarte plãcut, de o
solemnitate spectaculoasã,
ajutat de luminã, care
proiecteazã pe pereþi umbrele
unui element arhitectural
arhetipal: porticul perimetral.
Noile intervenþii au aspectul
unor fortãreþe, de o neutralitate cromaticã dezarmantã, ºi
invitã tocmai prin caracterul
lor introvertit la explorarea
unei atmosfere interioare
unice.
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Sursã: www.significantcemeteries.org.
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CIMITIRUL SAN CATALDO, MODENA

Sursã: Aldo Rossi, The Architecture of the City,
(Cambridge, Mass.: MIT Press, 1982), p. 130.

Cimitirul San Cataldo este constituit dintr-o
parte recentã ºi una veche, realizatã de arhitectul Cesare Costa din 1858 pânã 1876 ºi
care conþine numeroase opere de mare valoare artisticã.

Partea nouã este proiectatã de arhitectul Aldo Rossi. Ceea ce propune Rossi se poate numi
un traseu analogic printre imobile colective denumite „case ale morþilor”. Spaþiul interstiþial
generat de poziþionarea clãdirilor este subîmpãrþit în zone verzi de aleile dispuse în formã
de cruce. Clãdirile dispuse perimetral într-un ritm elegant constituie un background neutru
cromatic pentru elementele centrale ale compoziþiei, percepute ca axe compoziþionale.
Proiectul nu este finalizat, urmând sã fie completat cu un turn care sã asigure o vedere
panoramicã asupra ansamblului.
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CIMITIRUL BELLU ORTODOX, BUCUREªTI
Cimitirul Bellu Ortodox este unul dintre cele mai cunoscute cimitire ale românilor, cunoscut
mai ales prin faptul cã a devenit Panteon al societãþii româneºti. Cu o istorie de peste un
secol ºi jumãtate, cimitirul adãposteºte elemente valoroase ale arhitecturii funerare, specifice fiind cavourile ce acoperã o largã gamã stilisticã. Inserþiile contemporane se produc
punctual ºi nu respectã cadrul actual construit sau al amenajãrii existente prin poziþionarea
lor. Marea diversitate a cavourilor ºi pietrelor de mormânt sculptate sau bogat ornamentate
contribuie la crearea unei mase neomogene .

Cavoul familiei Cataramã,
exemplu de arhitecturã
contemporanã ºi
douã cavouri de secol XIX.
Sursã: www.mediafax.ro

Toate exemplele enumerate anterior pun în luminã dualitatea
dintre cadrul construit existent ºi intervenþia de arhitecturã
contemporanã.

Urmãtoarele exemple se referã la arhitectura contemporanã,
constituindu-se în potenþial patrimoniu.
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MEMORIALUL HOLOCAUSTULUI,
BUCUREªTI
Memorialul inaugurat în octombrie
2009 produce la nivelul spaþiului urban
pretextul rememorãrii tragediei provocate de Holocaust pe teritoriul þãrii
noastre.
Autorul, artistul Peter Jacobi, a creat un
traseu spaþial, rãpind trecãtorul din
peisajul urban pentru a-l introduce întrun scenariu urban de forme simbolice în
care descoperã naraþiunea evenimentelor ºi, mai ales, cunoaºte ipostaza
individualã a victimelor, numele acestora, marcate la interiorul pavilionului
propus.

Toate spaþiile dedicate memoriei conþin
doze diferite ale memoriei colective ºi
ale memoriei individuale pe care le
expun perceptorilor ºi care sunt asimilate în funcþie de gradul lor de culturã.
Elementele artistice precum coloana,
roata romilor, steaua lui David, concureazã cu obiectul arhitectural,
întregind sfera semnificaþiilor simbolice
generate de ansamblu.
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MEMORIALUL REVOLUÞIEI
Executat, în urma unui concurs, de
cãtre artistul Alexandru Ghilduº,
ansamblul pare un conglomerat
care amalgameazã materiale,
invocã simboluri, creºte pânã la cer
ºi pare frânt de o coroanã. Sunt
evidente discrepanþele de scarã
care genereazã percepþii nefireºti:
coloana colosalã de lângã zidul
fundal cu numele eroilor instituie
raporturi diferite de percepþie,
deopotrivã la scarã umanã ºi la
scarã urbanã.
Anturajul simbolic aflat în vecinãtatea obeliscului de marmurã nu
contribuie la crearea vreunei
coerenþe stilistice. Pare o juxtapunere nereuºitã de elemente care
au fiecare o semnificaþie proprie,
dar nu lucreazã în relaþie cu celelalte. Crucea sugeratã în planul
pavimentului, realizatã din butuci
secþionaþi, este o nereuºitã stilisticã
în ceea ce priveºte relaþia cu marmura, cu atât mai mult cu cât acest
tip de pardosealã pare a fi unul
mai degrabã rustic, care nu are un
rol bine precizat în contextul urban
actual ºi în relaþie cu evenimentul
evocat.
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MONUMENTUL ÎMPOTRIVA
FASCISMULUI,
HAMBURG-HARBURG
Monumentul se înscrie pe linia conceptualã
nouã a (anti)monumentului sau a ceea ce
James Young numeºte counter monument.
Autorii, Jochen Gerz ºi Esther Shalev-Gerz, ºiau dorit o coloanã metalicã acoperitã cu un
strat pe care vizitatorii erau rugaþi sã lase un
mesaj, o mãrturie a conºtientizãrii consecinþelor regimului fascist. Ridicatã în 1986,
coloana cu o înãlþime de 12 m a fost conceputã astfel încât sã coboare treptat în subteran, astãzi rãmânând marcatã doar
amprenta sa la sol.
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Prezentarea succintã a exemplelor româneºti atinge repere tipologice diferite, pornind de la
arhitectura funerarã, reprezentatã în forma ei complexã – cimitirul – mergând pânã la
forma memorialului constituit ca ansamblu de obiecte.
Aceste exemple reflectã o abordare ºi o utilizare superficialã a memoriei, cu atât mai mult
cu cât la nivelul societãþii contemporane includerea lor ca surse de activitãþi culturale sau ca
potenþiale situri turistice mediatizate este departe de a deveni realitate.
Ceea ce le lipseºte este instalarea unei dimensiuni afectivo-conºtiente, care le-ar reactiva ºi
le-ar include într-un sistem de bune practici, incluzând acþiuni de restaurare în cazul cimitirelor istorice.
Ultimul exemplu folosit invocã noul concept de monument introdus de monumentele dedicate victimelor fascismului, cel de (anti)monument, reflectând o laturã pe care o consider
esenþialã pentru utilizarea ºi percepþia monumentelor în general: aceea de responsabilitate
ºi de implicare publicã, de mãrturie a cunoaºterii ºi conºtientizãrii fenomenelor care
provoacã victime.
În acest context, semnalez lipsa unui memorial al comunismului în actualul tablou românesc
ºi, în eventualitatea executãrii lui, necesitatea racordãrii la tendinþele contemporane
europene.
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Note
1 Pierre Nora (I), pg. XVIII.
2 Pierre Nora (I), pg. XXI.
3 Noþiunea de „patrimoniu” ºi delimitarea componentelor acestuia a fost stabilitã de Convenþia UNESCO de
la Paris 1972, pe care România a ratificat-o în 1990 prin Decretul 187 din 30 martie al Consiliului Provizoriu
de Uniune Naþionalã.
4 Pierre Nora (I), pg.XL.
5 Pierre Nora (I), pg. XXXIV.
6 Pierre Nora (II), pg. 2210.
7 La nivel european s-a constituit „Asociaþia Cimitirelor Semnificative din Europa”, din iniþiativa Directorului
Sectorului Cultural pentru muzee ºi biblioteci din Primãria Bologna, care dezvoltã politici de integrare ºi utilizare a patrimoniului arhitecturii funerare. http://www.significantcemeteries.org.
8 A se vedea James E. Young, conceptul de „counter monument”; memorialele împotriva fascismului din
Berlin( arh. Peter Eisenman), Muzeul Holocaustului, Berlin, Daniel Liebskind; memorialul Vietnamului din
Washington
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