MICROINTERVENÞII
Stud. arh. Rareº DRÃGOIU

Conceptul de microintervenþii s-a conturat ca reacþie la dezvoltarea haoticã a spaþiului public bucureºtean. Din
cauza intervenþiilor incoerente de-a lungul timpului, din interese publice sau private fãrã o corelare ºi o coordonare spre un numitor comun, s-a ajuns la o funcþionare defectuoasã a spaþiului public, în esenþa sa accesibil
oricui, fãrã nicio discriminare de nicio naturã. Bunul colectiv reprezintã un produs anexat unei zone în care participanþii se manifestã ºi cu ajutorul cãruia îºi dezvoltã un brand coerent în sistemul social pe care îl speculeazã.
Sfera publicã poate fi perceputã ca un spaþiu de tip discursiv ce mediazã între sfera privatã ºi sfera autoritãþilor
publice; ea se constituie astfel ca piesã de legãturã (platformã) prin care se faciliteazã dezbaterea liberã, argumentarea ºi schimbul de opinii politice pentru binele comun. Domeniu al vieþii sociale cu o dinamicã excepþionalã, este locul de constituire a opiniei (opiniilor) publice.
Participarea în spaþiul public presupune nu numai a fi vãzut ºi a-i vedea pe ceilalþi, ci ºi implicarea în procesul
de decizie asupra acestuia. Prezenþa indivizilor, a comunitãþilor ºi a corporaþiilor ce formeazã acest public face
apel la responsabilitatea fiecãrui cetãþean de a vedea, a fi vãzut ºi a-i vedea pe ceilalþi, ceea ce presupune reamintirea uzanþelor sociale ale spaþiului public prin asumarea ºi interiorizarea normelor ce le reglementeazã.
Spaþiul public poate fi vãzut, astfel, nu doar ca un scop al proiectãrii, ci ºi ca un instrument vizând producerea
unor efecte sociale mai ample ºi la o scarã mult mai largã. Acesta trebuie sã se caracterizeze printr-o coerenþã
pe planuri multiple: formal, estetic, funcþional. În caz contrar, el îºi rateazã scopul de a funcþiona ca un element de coagulare a comunitãþii, nefiind capabil sã creeze atât de importantul dialogul social. Prin extensie,
putem privi calitatea unui spaþiu public în directã legãturã cu aceastã coerenþã multilateralã pe toate planurile.
Nu vorbim însã despre o coerenþã de moment sau despre o aparenþã „de faþadã” (ce poate fi o simplã
improvizaþie), ci despre o coerenþã continuã (durabilã) – ceea ce ne duce la ideea de dezvoltare a spaþiului
public, de posibilitatea acestuia de a-ºi schimba înfãþiºarea ºi caracteristicile în funcþie de noi cerinþe, fãrã a-ºi
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pierde însã coerenþa.
Microintervenþia reprezintã o acþiune de creºtere a performanþei comunicãrii ºi a dialogului social prin crearea
de platforme în locuri identificate ca „hotspot”-uri, presupunând o scarã redusã a intervenþiei ce rezultã întro economie de mijloace (bani, forþã de muncã, material), scopul fiind obþinerea unui maxim de efect cu un
minim de investiþie. O paralelã plauzibilã se poate face în direcþia de branding al spaþiului public, prin mãrci
ataºate pieselor integrate in sistem. De exemplu, un ºir de panouri de sticlã care înglobeazã o oglindã pe
ambele feþe, dispuse împrãºtiat la colþ de bloc, într-o zonã de trecere-nod în interiorul unui cartier de locuinþe
colective; în partea de jos, astfel de panouri pot îngloba grafice, mesaje sau sloganuri publicitare (ca factori de
branding).
Oraºul modern se caracterizeazã prin dispariþia unor forme de colectivitate evidente care erau specifice societãþilor tradiþionale (familia, comunitãþile locale). Apar, în schimb, alte tipuri de colectivitãþi ce aparþin de sfera
anonimã a oraºului contemporan. Experienþa colectivã se transformã, în directã legãturã cu importanþa
crescândã a individualismului (self branding), fãrã sã disparã totuºi.
Hotspot-ul reprezintã punctul fierbinte al problemei – loc de schimb al informaþiei, asemenea unei agore
greceºti în care se fãcea comunicarea între putere ºi interesul privat sau al comunitãþii. Hotspot-ul reprezintã
o zonã cu o implicare socialã importantã, conduce la ridicarea statutului respectivului loc prin comunicare ºi
încurajeazã interacþiunea umanã prin exprimarea ideilor în diverse moduri. Zona astfel identificatã devine context pentru diverse forme de creaþie, într-o asociere cu dezvoltarea infrastructurii ºi mentenanþa pe arii
restrânse, toate menite sã funcþioneze concomitent cu o viziune mult mai amplã asupra întregului sistem.
Punctul de plecare al acestor microdezvoltãri s-ar afla în interiorul Universitãþii de Arhitecturã – organizaþie
care urmãreºte posibile adãugãri, rezolvãri sau modificãri pe zonele identificate drept hot (zone capabile sã
suporte intervenþii sau care necesitã anumite modificãri). Baza de date se dezvoltã prin documentaþii, propuneri, analize pe diferite zone-carou sau pe grupuri de carouri care, adunate, formeazã un masterplan digital
al oraºului (ce include toate informaþiile actualizate). Digitalizarea, analiza ºi propunerea se dezvoltã în cadrul
unui atelier-studio de microintervenþii care se formeazã în timp ºi a cãrui dinamicã de funcþionare se bazeazã
pe colaborãri directe între administraþie ºi ªcoala de arhitecturã, reprezentatã de grupuri de studenþi aflaþi sub
îndrumarea unor cadre didactice interesate. Se discutã probleme legate de infrastructurã, comunitate ºi imagine, se stabilesc prioritãþi ºi se dezvoltã strategii rentabile, rezultând acþiuni concrete ca demers al studiilor
(acþiuni supravegheate activ, pe tot parcursul demersului, de cãtre studenþi ºi profesori, cu sprijinul/controlul
autoritãþilor). Organizaþia are responsabilitatea de a fi activã în toate mediile (politic, economic, social ºi virtual), dintre care cel mai dinamic mediu ar fi cel virtual, în condiþiile în care organizaþia ar funcþiona ca o platformã socialã de tip Facebook (care adunã participanþi la acþiuni în derulare sau care se aflã în stagiu de concept).
Ar fi însã vorba, mai degrabã, de o platformã socio-spaþialã, pentru cã se dezvoltã în spaþiul public, generând
identitãþi spaþiale ºi digitale în diferite zone ale oraºului. De exemplu, wi-fi spot + urban lounge sau grãtar +
proiecþii sau foiºor + reciclare.
Aºadar, pledãm pentru o încercare de aplicare a conceptului de microintervenþie urbanã, prin intermediul acestei platforme sociale, formate din studenþi ºi cadre didactice ale ºcolii de arhitecturã, care sã colaboreze cu
autoritãþile ºi cu cetãþenii interesaþi, în scopul dezvoltãrii a ceea ce am numit hotspot-uri – intervenþii minore,
punctuale, în spaþii reziduale, cu un minim de resurse, dar cu un maxim de efect.
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