HIBRIDIZAREA ÎN ARHITECTURÃ ªI URBANISM.
CLÃDIRI HIBRIDE ªI ZONE TIP FRINGE BELT1
Lect. dr. arh. Alina VOICULEÞ

“I have to change the eyeball from a human eyeball to an
animal eyeball; I have to remove the eyebrows to make the
nose broader,” he says matter-of-factly about the computer
alterations he makes. What he ends up with are eerie portraits
he calls “Manimals”, such as his recent “1949-Year of the Ox”
and “1962-Year of the Tiger”. (Daniel Lee)
1.

Introducere

De ce existã hibrizii?
Rãspunsul general acceptat este cã hibrizii au un potenþial de
stimulare ºi capacitãþi de adaptare mai puternice decât
ierarhiile.
Scopul lucrãrii
În acest context, studiul „Hibridizarea în arhitecturã ºi urbanism - clãdiri hibride ºi zone tip
fringe belt în oraºul contemporan” - identificã anumite modalitãþi ºi procese de abordare a
patrimoniului urban, din perspectiva noilor media ºi culturii digitale recente. Rezultatele
acestor procese de suprapunere criticã ºi hibridizare dintre o entitate spaþial-constructivã
dezvoltatã spontan (spaþiul urban) ºi un proces artistic de avangardã (noile media, cultura
digitalã) – prin analogie cu ce se întâmplã în compoziþia muzicalã contemporanã, în artele
vizuale ori în artele spectacolului – constituie, cu certitudine, o metodã posibil a fi aplicatã
cu succes în arhitecturã. Iar arhitectura oraºelor noastre are nevoie de un astfel de proces
de îmbogãþire conceptual-formalã, în contextul nevoii de definire a unei noi identitãþi

358

Universitatea de arhitecturã ºi urbanism

Ion Mincu

arhitecturale ºi urbane.
Astãzi, normalitatea ºi naturaleþea vechii arhitecturi au fost înlocuite de hibrizi bizari, pe
care, evident, suntem forþaþi sã-i acceptãm în viaþa noastrã.
Termenii au nevoie sã fie combinaþi pentru a lãmuri noile realitãþi. Acest fenomen, denumit
hibridizare, genereazã arhitecturi ºi teritorii care nu se mai încadreazã în nici una dintre
categoriile cunoscute ºi care nu mai au nimic în comun cu formele tradiþionale de clãdire sau
oraº. Provocarea este uriaºã.
Motivaþie
Clãdirile îºi redefinesc tipologiile, funcþiunile, funcþionalitatea, relaþia cu cadrul adiacent în
scopul adaptãrii la cerinþele noilor utilizatori direcþi, indirecþi sau pur ºi simplu spectatori.
Prin preluarea ºi introducerea noþiunilor hibrid, hibridizare din domeniul ºtiinþelor în
arhitecturã ºi urbanism se încearcã o creºtere a calitãþii obiectului de arhitecturã, a spaþiului
generat de acesta prin valoarea esteticã-vizualã, valoarea funcþionalã, funcþiunile /
programele arhitecturale, relaþiile dintre acestea impuse de noile cerinþe (de spaþii
specializate, tehnologii, timp, diversitate, vitezã, control eficient, etc.)
2. Hibrid, hibridizare - definiþii
Sã vedem ce înseamnã hibridizarea conform DEX ‘98.
HIBRÍD, -Ã, hibrizi, -de, s.m., adj. 1. S.m., adj. (Organism) provenit din încruciºarea a doi
indivizi de specii, de soiuri, de genuri sau de rase diferite. 2. Adj. Fig. (Despre realizãri, idei,
fapte) Alcãtuit din elemente disparate; lipsit de armonie. – Din fr. hybride, lat. hybrida.
HIBRIDIZÁRE, hibridizãri, s.f. Acþiunea de a hibridiza ºi rezultatul ei; hibridare; hibridaþie. –
V. hibridiza. Cf. rus. ghibridizaþiia.
Apariþia ºi evoluþia conceptului
Termenul „hibridizare” a apãrut în momentul în care chimiºtii au încercat sã explice
comportamentul neobiºnuit al anumitor atomi în legãturi. Linus Pauling (1901-1994) este cel
care a inventat conceptul de hibridizare.
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Rearanjarea electronilor pe
orbitalii valenþi ai atomului

Legãturile atomului de
carbon cu hidrogenul

Pentru a deveni stabil, atomul de hidrogen care este monovalent trebuie sã-ºi împartã
electronul cu cel al carbonului.
Hibridizarea în naturã: în afarã de hibridizarea la nivelul atomilor, vom întâlni acest proces
ºi la regnul animal, existã animale hibride, la regnul vegetal, plante hibride.
La nivel arhitectural întâlnim tot mai mult sintagmele hibrizi funcþionali, hibrizi structurali,
hibrizi stilistici2 (în genere, este caracterizat de o cãutare excesivã a noutãþii, a pitorescului
ºi a originalitãþii), precum ºi hibrizi analizaþi din punct de vedere al tehnicilor utilizate în
construcþie sau al finisajelor, hibrizi tehnologici ºi terminând cu hibridizarea spaþiilor.
Hibrizi în naturã
Hibridarea nu este numai o cale de obþinere artificialã a noilor fiinþe. Ea se poate realiza ºi
în mod natural fãrã intervenþia omului. În procesul de evoluþie ºi rãspândire a fiinþelor vii pe
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Pãmânt, hibridarea a dus la sporirea diversitãþii speciilor de plante ºi animale.
Una din primele experienþe ºtiinþifice prin care se urmarea obþinerea unor hibrizi a fost
realizatã de botanistul rus Joseph Koelreuter în anul 1766. El a încruciºat tutunul cu
mahorca, reuºind sã realizeze plante cu frunze de calitate superioarã. Faptul cã organismele
hibride obþinute prin încruciºare aveau calitãþi net superioare formelor din care proveneau,
a atras atenþia instituþiilor ºtiinþifice din acea vreme ºi a determinat adoptarea unor mãsuri
de stimulare a creãrii hibrizilor.
3. Factori generatori de hibrizi
Densitatea urbanã - suprapopulare (micºorarea spaþiului vital). Din cele mai vechi timpuri,
societatea s-a confruntat cu problema aºezãrilor umane, ca urmare a creºterii explozive a
populaþiei ºi, în consecinþã, a proliferãrii marilor aglomeraþii, necesitând în permanenþa noi
remodelãri urbane.
Supraaglomerarea, continuã sã fie prezentã în marile oraºe în condiþiile creºterii
demografice ºi a presiunilor care se exercita asupra utilizãrii terenurilor.
Expansiunea spaþialã are loc odatã cu creºterea populaþiei metropolelor ºi deplasarea
acestora cãtre marginea oraºelor. Ca urmare, scade densitatea urbanã, dar apar probleme
legate de asigurarea locuinþelor, gestionarea traficului interurban, managementul
deºeurilor, creºterea surselor de poluare etc.
Globalizarea
Este termenul modern folosit la descrierea schimbãrilor în societãþi ºi în economia mondialã,
care rezultã din comerþul internaþional extrem de crescut ºi din schimburi culturale. Descrie
creºterea comerþului ºi a investiþiilor datoritã cãderii barierelor ºi interdependenþei dintre
state. În context economic, este des întâlnitã referirea, aproape exclusivã, la efectele
comerþului ºi, în particular, la liberalizarea comerþului sau la liberul schimb.
„Globalization destabilizes and redefines both the way architecture is produced and that

which architecture produces”. 3
Sfera de cuprindere a globalizãrii cuprinde 3 domenii ale vieþii sociale – economic, politic ºi
cultural – ca urmare, nu exista pe primele trepte de dezvoltare istoricã a omenirii; se referã
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la procesul prin care relaþiile sociale devin relativ lipsite de factorii distanþã ºi graniþe, în aºa
fel încât viaþa umanã se desfãºoarã din ce în ce mai mult în largul unei lumi vãzute ca loc
unic”.
Argumentele pentru decizia de a acorda importanþã globalizãrii culturale sunt destul de
vizibile, limba, identitatea, stilul de viaþã nu sunt abstracþiuni, ci elemente fundamentale ale
existenþei noastre private ºi publice. Se contureazã mozaicul multinaþional, multiconfesional,
multilingv, multiprezent.
Deducem de aici cã globalizarea ne oferã o perspectivã mai largã, mai interesantã, ºi care în
cadrul arhitecturii poate sã dea naºtere unor spaþii cu totul ºi cu totul speciale.
Tehnologia
Noile tehnologii - hibrizii tehnologici. Mutaþiile tehnologice produc schimbãri importante în
practicile (productive ºi culturale) ale oamenilor ºi organizaþiilor, transformã profund
modurile de comunicare, de lucru, de formare, conducând astfel la regândirea
organizaþiilor, la modalitãþi ºi reguli coerente ºi practice .
Apariþia Tehnologiilor de Informare ºi Comunicare (TIC) obligã la revizuirea unor scheme
precum ºi la stabilirea unor noi echilibre:
Între
Între
Între
Între
Între
Între

centru ºi periferie
aici (local) ºi undeva (distanþã)
sincronizare(în acelaºi timp) ºi asincronizare (în timp decalat)
real ºi virtual
consumator ºi producãtor
stabilitate-structurare-permanenþã ºi fluiditate-flexibilitate-rapiditate

Societatea
Societatea contemporanã este o societate a multiplicãrii. Integrarea noilor tehnologii în
procesul de proiectare (inclusiv Internetul) devine esenþialã în condiþiile multiplicãrii surselor
de informare ºi de comunicare.
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4. Hibridizare din perspectiva arhitecturalã
Ipostaze, premise
Scopul arhitecturii hibride, este sã aducã în
mediul construit echilibrul, ºi simbioza care se
gãseºte mediul natural. Folosind metode mai
subtile, complexe care stau la baza
proceselor prin care apar formele naturale,
arhitecþii încearcã sã genereze forme
spectaculoase, parametrizabile, flexibile ºi
complexe.
Windermere, Florida. City block

Tipuri de hibrizi arhitecturali
Este cunoscut faptul cã funcþia esteticã
transmite primele layere de „informaþii” ºi
din aceastã cauzã latura esticã este ºi cea mai
expusã comentariilor, transformãrilor ºi
mutaþiilor. Clãdirea hibrid este o construcþie
formatã din fuziunea a douã sau mai multe
entitãþi distincte, care îºi pãstreazã
proprietãþile. Zona fringe belt este o zonã
formatã din elemente distincte cu funcþiuni
diferite ale cãror fuziune genereazã un nou
organism. Rezultã cã, o clãdire hibrid nu este
decât transpunerea la scarã arhitecturalã a
unei astfel de zone. Altfel spus, hibridul
arhitectural devine parte integrantã din
hibridul urbanistic.
Clãdirile hibrid se diferenþiazã de alte clãdiri
cu funcþiuni multiple prin scara ºi formã.

Grila oraºului Windermere, Florida
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Scara este determinatã de dimensiunea celei mai mici arii (bordatã de strãzi) raportatã la
grila ortogonalã a oraºului.
Combinarea de multiple funcþiuni într-o singurã structurã este o strategie care a fost
repetatã de-a lungul istoriei. Locuinþa deasupra magazinului, apartamentul deasupra
podului ºi Bãile Romane, toate sunt exemple tradiþionale de combinare a douã sau mai
multe funcþiuni între pereþii unei singure structuri.
“For hybrid building, program assumed a variety of forms. However two basic categories of
program are readily identifiable: the thematic program , and the disparate program. Both
are based on the combination and interaction of the programmatic parts. Thematic
combination cultivate the dependency between parts and encourage the interaction of
elements. Disparate combination allow pieces to exist in a mutual, it often uneasy alliance,
emphasizing the fragment, almost schizophrenic aspect of society and of the period.
Economic viability was key determinant of program……
Economic security, functional expediency and visionary exploration encouraged the use of
hybrid building. In the face of rising land values, the construction equation4became the
maximum allowable buil form, restrained only by zoning regulation. With the external
volume determined, function had only to be selected and combined and recombined until
the volume was filled.”
Dupã Joseph Fenton hibrizii arhitecturali sunt de trei tipuri: hibrizi fabricaþi, hibrizi altoiþi ºi
hibrizi monoliþi.
Hibrizi altoiþi
Metodele standard de altoire sunt prin inserþie, prin despicare ºi prin îmbinare.
Hibrizi arhitecturali – esstetici
Hibrizii de texturã reprezintã un amestec de materiale ºi sisteme de materiale care provin
din sfere diferite. Au la bazã conceptul de „colaj”. Hibrizii graft îºi exprimã fiecare program
în forma rezultantã a clãdirii.
Hibrizi arhitecturali - monoliþi (de program)
Hibrizii monoliþi diferã de cei de texturã prin scarã, un caz în care schimbãrile calitative iau
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Hibrizi altoiþi

500 Park Tower

Chicago
Temple Building5

Hibrizi arhitecturali – estetici
Missouri Athletic Club;
Bozeman City Hall
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Hibrizi arhitecturali - monoliþi
Scheme de hibrizi arhitecturali monoliþi

locul celor cantitative. Este vorba de oraºe în miniaturã în cadrul aceluiaºi oraº.
Aceasta se explicã prin faptul cã acest tip de clãdiri pot conþine sub aceeaºi membranã,
multiple funcþiuni sau multi-programe articulate în multi-relaþii care interacþioneazã. Hibrizii
de program rezolvã astfel relaþiile între programe, conducând astfel la conectare cât mai
rapidã ºi funcþionare fluidã a acestora. Asistãm de fapt la o dublã hibridizare: programaticã
ºi tehnologicã ºi prin urmare la apariþia unor oraºe în miniaturã în cadrul aceluiaºi oraº.
Rem Koolhaas defineºte acest nou model de clãdire, având ca sursã de inspiraþie conceptul
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Seattle Central Library,
Rem Koolhaas, 2006
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biblic „Babel”.
„.... complex montages of program almost Roman in their richeness: pools, libraries, concert
halls, universities, embedded in thrombbing connective Tissue of boutiques, malls,
entertaiment, atriumus. Thez suggest a programmatic renewal, the discovery of a (new)

colective: ( ...) the return of Babel.” 6
Rem Koolhas ºi paradigma Bigness7 (clãdirile mari). Aici el propune un model distributiv
pentru un mixaj eficient a unor diferite programe în cadrul aceleiaºi anvelope (“vertical
schism”). precum ºi impactul major al caracterului monolitic asupra organizãrii spaþiale.
„în spatele fiecãrei mase critice, fiecare structurã devine monument, sau cel puþin ridicã
asteptãri prin mãrimea sa, chiar dacã suma naturii activitãþilor individuale pe care
adãposteºte, nu meritã o expresie monumentalã. Aceasta categorie de monument aduce o
radicalã, moralã ºi traumaticã rupturã în cadrul simbolismului convenþional: manifestarea lui
psihicã nu reprezintã un ideal abstract, o instituþie de o importanþã excepþionalã, o
tridimensionalã, lizibilã, inteligibilã articulaþie a unei ierarhii sociale, un memorial; de abia pe
sine iar prin volume pure nu pot evita sã fie un simbol - unul gol, deschis semnificaþiilor aºa
cum panoul este pentru publicitate, (...) Acest monument al secolului XX este automonumentul ºi cea mai purã manifestare a sa este zgârie – norul”. 8
O asemenea abordare permite separarea imaginii externe ºi logicii structurale a clãdirii, de
articularea internã a spaþiilor ºi programelor.
Hibrizi arhitecturali - tehnologici
Tehnologii Web ca instrumente de testare a arhitecturii reale
De la apariþia HTML, în anul 1990, Web-ul a suferit transformãri majore - dacã la început
informaþia era publicatã într-o forma staticã, în prezent se insistã pe aspectul grafic ºi pe
interactivitate. Acest fapt a determinat apariþia unor tehnologii menite sã facã faþã noilor
cerinþe - Internet-ul devine Multimedia.
Apare termenul Cybrids care se traduce prin relaþia constantã dintre obiecte concrete ºi date
abstracte. Graniþa ce separã datele abstracte de obiectele concrete este mai degrabã o
diviziune. Astãzi ne aflãm în situaþia în care datele ºi obiectele concrete lucreazã împreunã
în scopul creãrii unei nou entitãþi spaþiale, numite cybrid.
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Cybrid – un hibrid realizat din spaþii fizice ºi electronice.
Exemple: arhitectura psihometricã – sau arhitectura semnal – externalizarea organelor
interioare ale obiectului; arhitectura topologicã, arhitectura izomorficã, arhitectura animatã,
arhitectura metamorficã, arhitectura parametricã, arhitectura evoluþionarã
5. Alcãtuirea internã a hibridului arhitectural
Spaþii
Asocieri de programe de arhitecturã
În cadrul unui hibrid arhitectural cel mai des, întâlnim urmãtoarele asocieri: comerþ/
entertainment/alimentaþie publicã (mall-uri)/educaþie/cercetare/culturã (centre culturale),
sãnãtate/întreþinere/sport, primarie/tribunal/penitenciar, spital/cazare pentru personal/
saloane/sãli de gimnasticã.
7. Hibridizare din perspectiva urbanã
Spaþþiu public - spaþiu privat
Discuþia are ca punct de plecare spaþiul/domeniul public, cadru de viaþa, locul în care ia
naºtere “o lume comuna plinã de diferenþe”. 9
În ce fel ºi unde se manifestã astãzi acest spaþiu ºi, nu în ultimul rând, ce va deveni el?
Strada, parcul, piaþa, mass media, chat rooms sau news groups, sunt locaþii în care indivizii
se întâlnesc , socializeazã, altfel spus interacþioneazã.
„Uºurinþa cu care este utilizat termenul de spaþiu public, este într-un contrast puternic cu
complexitatea sa, care provine dintr-o lume a mixturilor, gradientelor ºi câteodatã a
delimitãrilor, deliberat ambigue , între domeniul public ºi cel privat. Adevãratul spaþiu privat
este evident marcat de ziduri, garduri ºi încuietori. Dar adevãratul spaþiu public caracterizat
de deschidere, aleatoriu, este înlocuit gradat de un spaþiu a cãrui folosinþa, comportament
ºi experienþã, sunt reglate în forme subtile.”10
“Într-o zonã a diminuãrii implicãrii guvernamentale ºi a creºterii privatizãrii este necesarã
dezvoltarea de noi metode, tactici ºi perspective prin care sã poatã fi înþeles ºi proiectat noul

spaþiu , hibridul public-privat.”11
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Configuraþia spaþiilor hibride capatã un un impuls puternic datoritã tehnologiei wireless ºi a
tehnologiilor GSM, GPS, WI-FI ºi RFID, care determinã întrepãtrunderea spaþiilor fizice
virtuale, pubilic ºi private.
Deducem de aici cã tehnologiile wireless influenþeazã profund conformaþia spaþiului public:
“ele pot fi luate în considerare ca noi mecanisme de control, dar ºi ca instrumente alternative
pentru lãrgirea ºi intensificarea activitãþilor publice - fie cã este vorba despre o problemã a
grupurilor, evenimente, întâlniri, sau despre campanii, revolte sau demonstraþii. Media fãrã
suport fizic (wireless media) face posibilã mobilizarea spaþiului public, în ambele sensuri,
literal ºi figurativ astfel încât sã nu mai fie static ºi sã poatã fi ocupat de cãtre indivizi sau

grupuri în diferite feluri.”12
Zone tip fringe-belt
Oraºul se prezintã ca o scenã largã ai cãrei actori principali provin dintr-o societate multiculturalã, multi-rasialã, care activeazã pe un numãr mare de planuri. Un oraº în care existã
personalitãþi puternice, care refuzã adaptarea la alte convingeri, mergând pe soluþia proprii
reprezentãri. Este vorba despre separarea strictã a interiorului de exterior, a faþadei de
program, numind-o metaforic lobotomie13.
Fringe belt (centurã perifericã) sau zona hibridã este o zonã formatã din elemente distincte,
diferite, identificabile, care genereazã un nou organism.
Elementele fringe belt sunt eterogene în funcþiune, planimetrie ºi volumetrie, gãsindu-se
într-o permanentã stare de schimbare.
Zona hibridã reprezintã un teritoriu în care elementele au fuzionat, ca un rezultat al unor
restructurãri ºi diferenþieri interne în cadrul oraºului ºi care sunt impinse spre limita zonei
urbane construite.
La Seminarul Internaþional privind forma urbanã din 1994, Louis, Conzen, Whitehand ºi
Busso van der Dollen14 au definit ºi descris termenul de zonã hibridã.
În accepþiunea lui Conzen fringe belt este o “zonã tip centurã formatã ca urmare a unei
evoluþii foarte lente sau unei stagnãri temporare a limitei unui oraº, compusã din unitãþi
mixte de teren care au cãutat iniþial locaþii periferice.15
Whitehand considerã cã „fringe belt constituie un element major în structura internã a
oraºelor, mai ales atunci când linia de fixare-concentrare a jucat un rol de constrângere”.
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Conzen ºi Whitehand folosesc ca studii de caz oraºele engleze.
Busso van Dollen (1990, p.321) este de pãrere cã existã dificultãþi în definirea fringe belt:
„centura urbanã de margine este caracterizatã de spontaneitate, lipsa planificãrii de
dezvoltare ºi este tipizatã doar de relocarea funcþiunilor individuale din centru la periferii”.
Exemplificãrile au fost fãcute oraºe germane
Formalizarea modelului fringe belt
ºi olandeze.
dintr-o perspectivã complexã17
Louis pune accentul pe marcarea existenþei
zidurilor de apãrare ºi limita lor exterioarã care
formeazã o barierã în evoluþia oraºului.
Printre cei care dezvoltã scenarii despre fringe belt
se numãrã ºi Frans Vorgelaar16, Rem Koolhaas,
danezii Ema Van Boxel ºi Kristian Koreman,
Antonio Monisteroli („open city”), UN Studio,
Morphosis, etc.
Concluzii
Din renegocierea, revalorizarea ºi evoluþia spaþiului
public în metropole – (de la oraºele fortificate, la
formalitatea spaþiilor civice în oraºele metropole ºi
pentru ca acum sã ne confruntãm cu un nou tip de
definiþie dispersatã a spaþiului public racordat la
reþeaua mondialã), rezultã de aici cã asistãm la o
abordare transdisciplinarã18 a spaþiului public. “In
certain cases, this evolution has coincided with
increasing land scarcity, land value and density of
city centres necessitating new models of land use
combining seemingly (or traditionally) incompatible programs. In other examples, the density
and diversity created by hybrids has been
utilised as a tool for regenerating city centres
which through the rise of suburbia and
restrictive legislation had been left as business

Studii ºi cercetãri ºtiinþifice de arhitecturã ºi urbanism / ARGUMENT

371

districts struggling for life, filled with commercial buildings with little or no relationship to their
surroundings.”19
Deducem de aici cã hibridizarea este un instrument care ne ajutã sã studiem, sã gãsim
rãspunsuri/soluþii în proiectarea cât mai puþin „autistã” pentru o lume aflatã într-o permanentã
schimbare.
Rãmâne, astfel, la latitudinea fiecãruia în ce mãsurã preia ºi valorificã acest concept în
proiectarea de arhitecturã ca soluþie în rezolvarea disfuncþionalitãþilor ºi menþinerea
continuitãþii în oraºul contemporan.
Note
1 Fringe belt. “At the edge of a town or built-up area, a zone of varied land use: Victorian hospitals and
cemeteries, located beyond the city for reasons of public health; recreation facilities, such as playing fields,
riding stables, and golf courses; and utilities, such as water- and sewage-works. Many of the functions of the
fringe belt have been squeezed out from the town centre due to congestion, high land prices, the need for a
special site, or disturbances in the central area. Sometimes further urban expansion leap-frogs the fringe belt.”;
“physical limitations on urban growth, notably city walls”, Geography Dictionary.
2 un mixaj de elemente culte ºi familiare, într-un limbaj destul de artificial,
3 Rem Koolhaas, Hans Werlemann and Bruce Mau, S,M,L,XL, The Monacelli Press, New York, 1994 (2nd
edition 1997), pg. 367
4 Fenton Joseph, Pamphlet architecture, nr.11, Hybrid buildings
5 http://flickr.com/photos/8267652@N02/808567166
6 KOOLHAAS Rem, WERLEMANN Hans and MAU Bruce, S,M,L,XL, The Monacelli Press, New York, 1994 (2nd
edition 1997)
7 Noþiune introdusã de Koolhaas pentru a defini construcþii de dimensiuni foarte mari: articolul Bigness or
the problem of large, în OMA, Rem Koolhas & Bruce Mau, in S,M, L, XL, Rotterdam 1995, 455-516
8 Rem Koolhas - Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan, (Academy Editions, London,
1978; republished, The Monacelli Press, 1994)
9 Oase 71, NAI Publishers, 2006, Ema van Boxel&Kristian Koreman – ZUS (Zones urbanes Sensibiles),
Laboratorium Rotterdam: DECODE SPACE!
10 Ibidem
11 Ibidem
12 Jorinde Seijdel, Editorial Hybrid Space, OPEN no. 11 Hybrid Space. How wireless media are mobilizing
public space
13 Lobotomie - incizie chirurgicalã a unui lob (a unei pãrþi) a unui organ intern. De cele mai multe ori, termenul
lobotomie se aplicã operaþiei chirurgicale care constã în secþionarea, în encefal, a unei pãrþi din fibrele
nervoase care leaga lobul prefrontal (sediul ideaþiei – formarea ºi înlãnþuirea ideilor) cu restul creierului.
Aceastã intervenþie se practicã pe subiecþii atinºi de anxietate paroxisticã cronicã, de obsesii grave ºi asupra
bolnavilor în stare de suferinþã moralã permanentã care au încercat de mai multe ori sã se sinucidã. Lobotomia
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a suscitat numeroase rezerve din cauza extinderii abuzive a practicãrii sale, din cauza sãrãcirii afective a
subiectului lobotomizat ºi a frecventei resutelor.
14 WHITEHAND J.W.R., 1988, “Urban fringe belts: development of an idea”, Planning perspectives 3, 47-58.
15 www.urbanform.org
16 www.khm.de
17 Dupã E. Ducom, 2005
18 Transdisciplinaritatea reprezintã gradul cel mai elevat de integrare a curriculum-ului, mergând adesea pânã la fuziune.
Fuziunea este, aºadar, faza cea mai complexã ºi mai radicalã a integrãrii. Abordarea de tip transdisciplinar tinde cãtre o
„decompartimentare” completã a obiectelor de studiu implicate. Fuziunea cunoºtinþelor („cunoaºterilor”) specifice diferitelor
conduce la emergenþa unor câmpuri de investigaþie, la dezvoltarea unor proiecte integrate sau chiar la conceperea unor
programe de cercetare conforme noii paradigme.
19 a+t, Hybrid vigour and the art of mixing, October 16, 2008
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