
IInnttrroodduucceerree

În cadrul mai larg descris de teza de doctorat cu titlul
„Re-prezentarea: arhitectura dinaintea arhitecturii.
Note despre începutul proiectului în predarea ºi
învãþarea arhitecturii”, lucrarea urmãreºte
prezentarea unui experiment pedagogic desfãºurat în
vara anului universitar 2009-2010. 
Cadrul experimentului a fost constituit de activitatea
de îndrumare pentru o grupã de studenþi aflaþi la
sfârºitul anului al doilea la Facultatea de Arhitecturã
din UAUIM. 

Într-o primã secþiune este prezentatã metoda de lucru abordatã pentru experimentul descris: cercetarea acþi-
une ca formã de cercetare auto-reflexivã prin care profesorul studiazã, analizeazã ºi îºi îmbunãtãþeºte propria
practicã. Metoda a fost aleasã pentru compatibilitatea ei cu practica pedagogicã ºi cu cea a proiectãrii de arhi-
tecturã, în special în ceea ce priveºte evoluþia unui proiect arhitectural. 

Urmãtoarea secþiune descrie exerciþiul - experiment, concretizat în analiza bazatã pe deprivare a unui sit
urban. Sunt evidenþiate pe rând urmãtoarele etape: descrierea situaþiei existente ºi a obstacolelor identificate
la început, proiectul didactic, desfãºurarea exerciþiului cu lansarea temei, evoluþia, prezentarea rezultatelor,
analiza acestora ºi sugerarea unor posibile îmbunãtãþiri ale procesului pedagogic.

Ultima parte a lucrãrii descrie o primã re-prezentare, aºa cum va fi aceasta definitã în continuare, a datelor
obþinute de cãtre studenþi în urma etapei de analizã a sitului ºi conturarea unor rãspunsuri specifice posibile
la tema proiectului.

Titlul împrumutã câteva vorbe extrase dintr-un facsimil dupã un scurt text semnat de pictorul Paul Gherasim:

„de tine uiþi / în lucruri vezi/ ochi care te privesc”1.
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ÎN LUCRURI VEZI OCHI CARE TE PRIVESC
Experiment pedagogic – analizã bazatã pe deprivare
AAssiisstt..  ddrrdd..  aarrhh..  CCrriissttiinnaa  CCOONNSSTTAANNTTIINN,,  UUAAUUIIMM
Îndrumãtor ºtiinþific: prof. dr. arh. Mircea OCHINCIUC

Paul Gherasim, facsimil în Studiul 3. Prolog, 
Ed. ICR, Bucureºti, 2009, p. 53



PPRREEAAMMBBUULL  //  TTAATTOONNÃÃRRII

Nu îmi amintesc exact cum a început totul. ªtiu doar cã am vrut sã propun un exerciþiu prin care locul – în/
pentru/ cu care trebuie sã proiectãm – sã aibã ºansa de a ne deveni cu adevãrat cunoscut ºi începãturã a
proiectului. Spre exemplu, iniþial m-am gândit cã ar putea fi re-folosit un mijloc cu care suntem obiºnuiþi pânã
la banalizare, actul de a desena. Modificarea fundamentalã ar fi constat în felul de a folosi acest mijloc. Schiþa
ar fi trebuit sã acþioneze ca detonator, fãrã a conþine o idee în prealabil definitã, aºa cum afirmã într-un inter-

viu arhitectul portughez Alvaro Siza2. Poate cã schiþând câteva ore pe zi având în faþã un loc, un eveniment
sau un fenomen, fãrã a-mi bate capul cu sensul schiþelor mele, voi ajunge sã aflu ceva esenþial despre el; mai
degrabã decât propunându-mi de la început un obiectiv mãreþ ºi deformând realitatea pentru a se conforma

acestuia.3 Ulterior am decis sã abandonez demersul astfel formulat, având în vedere riscul iminent al con-
fundãrii exerciþiului cu experienþa deformatã curentã a desenului. Într-o nefericitã înþelegere, alimentatã din
belºug de industria pregãtirii pentru admitere, desenul a sfârºit prin a deveni reprezentare îngheþatã, con-
formistã ºi studiatã, care eºueazã adesea lamentabil în soluþia ingratã a copierii peste fotografie. La acest
moment ne trebuia o acþiune mai puternicã, care sã zdruncine cumva din temelii percepþia noastrã comunã.
Ca dovadã, mai mult sau mai puþin întâmplãtor, desenul introdus ºi el printre mijloacele analizei, aºa cum
urmeazã a fi definitã în continuare, a avut rezultate destul de slabe, raportat la alte mijloace.

MMeettooddaa  ddee  lluuccrruu  //  CCeerrcceettaarreeaa  aaccþþiiuunnee

Metoda de lucru aplicatã în cadrul experimentului pedagogic din vara anului universitar 2009-2010 a fost aceea
a cercetãrii acþiune, aºa cum va fi aceasta descrisã în continuare.

Urmând prezentãrii pe care o face Patrick Costello4, cercetarea acþiune poate fi definitã ca formã de cer-
cetarea auto-reflexivã în care specialistul activ studiazã, analizeazã, reflecteazã ºi îºi îmbunãtãþeºte propria
practicã, în acest caz, predarea. În mod normal cercetarea acþiune capãtã un caracter ciclic, unde accentul cade
pe determinarea ºi rezolvarea problemei. Aceastã particularitate apropie cercetarea acþiune de procesul pro-
priu-zis al proiectãrii de arhitecturã. 
Principalii paºi pe care cercetarea acþiune îi propune, în cadrul desfãºurãrii sale ciclice, sunt: proiectarea – ac-
þiunea – observarea – reflecþia. Aceºti patru paºi vor fi permanent urmãriþi de-a lungul lucrãrii prezentate.
Ideea potrivit cãreia profesorii ar trebui sã se implice într-o „practicã reflexivã” a devenit popularã mai ales
datoritã lucrãrilor lui Donald Schön. Cãrþile sale, The Reflective Practioner: How professionals Think in Action
ºi Educating the Reflective Practitioner, au o relevanþã particularã pentru ºtiinþele educaþiei. Viziunea lui Schön
este accea cã profesorii, ca specialiºti practicanþi, ar trebui sã se implice în studiul propriei practici ºi sã dezvolte
propriile teorii educaþionale derivate din practica respectivã. Cercetarea acþiune oferã cadrul potrivit dez-
voltãrii fireºti a acestor douã competenþe de achiziþionat de cãtre profesor.
Se poate adãuga observaþia conform cãreia caracteristica de „practicã reflexivã” defineºte ºi procesul propriu-
zis de proiectare în arhitecturã. Donald Schön însuºi îºi fundamenteazã parþial concluziile pe studiul felului în
care predarea ºi învãþarea au loc în ºcoala de arhitecturã. În acest context, cercetarea acþiune apare ca un mod
firesc de investigare a domeniului predãrii arhitecturii, adeseori extrem de instabil ºi echivoc.
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DDEESSCCRRIIEERREEAA  EEXXEERRCCIIÞÞIIUULLUUII

Exerciþiul propus grupei de studenþi din anul al doilea de studiu a fost integrat ultimei, ºi celei mai scurte, teme
dintr-o serie de patru teme desfãºurate pe durata unui an. 

Tema cadru propunea aammeennaajjaarreeaa  uunnuuii  ssppaaþþiiuu  ppuubblliicc.. Tema de atelier propunea concentrarea asupra PPiiaaþþeetteeii
TTeeaattrruulluuii  OOddeeoonn în vederea transformãrii acesteia într-o sscceennãã  uurrbbaannãã..  

Durata efectivã a studiului a fost de patru sãptãmâni, respectiv ºapte ºedinþe oficiale de atelier, la care s-au
adãugat câteva întâlniri suplimentare.

Începutul acestui proiect a fost folosit pentru desfãºurarea unui scurt eexxeerrcciiþþiiuu  ddee  ddeesscchhiiddeerree  aa  oocchhiilloorr  aassuupprraa
llooccuulluuii..

OObbssttaaccoollee  iinniiþþiiaallee

Având convingerea cã a proiecta pentru un anume loc implicã o primã fazã de „impregnare” cu ceea ce acel
loc poate spune, de simþire a unui anume „spirit al locului” aºa cum a fost acesta teoretizat de cãtre Norberg-

Schultz5 spre exemplu, am cãutat un fel de a ne pune în aceastã stare de deschidere faþã de lucruri. 

Primul moment a fost dedicat conºtientizãrii acelor situaþii ºi comportamente care puteau periclita deschiderea
doritã. O listare succintã a acestora surprinde:

1. Felul în care era formulatã tema, care oferea deja o citire a locului din perspectiva persoanei care o
întocmise.
2. Felul în care tema sugera ºi o posibilã rezolvare a situaþiei diagnosticate. Rãspunsul apãrea înainte ca între-
barea personalã sã fie formulatã.
3. Habitus-ul procedural format din citirea temei; vizita la sit; analiza superficialã pe fotografii ºi planuri; exem-
plele studiate; planurile oarecare la o scarã oarecare; continuarea proiectului din corecturã în corecturã pânã
la predarea finalã. 
4. Timpul foarte scurt alocat exerciþiului, mutilat mai departe de: continuarea exerciþiului anterior peste una
din ºedinþele exerciþiului curent, schiþa de schiþã, colocviul de practicã etc.
5. Posibila lipsã de reacþie a studenþilor obiºnuiþi cu o anumitã desfãºurare a proiectului, descrisã mai sus,
agasaþi de examene parþiale pentru disciplinele teoretice ºi bulversaþi de explozia vegetalã a împrejurimilor.
6. Neîncrederea ºi posibila lipsã de susþinere din partea colegilor de echipã, generatã de exotismul ºi aparenta
lipsã de utilitate practicã a exerciþiului propus.
7. Lipsa accesului la rezultate anterioare la aplicaþii similare sau a unor dovezi cã va funcþiona. Lipsa de expe-
rienþã personalã în conducerea unui astfel de exerciþiu. Teama, mai mult sau mai puþin justificatã, cã nu voi
putea duce la capãt demersul propus.
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PPrrooiieeccttuull  ddiiddaaccttiicc

Scop 
Scopul exerciþiului a fost acela de a provoca o reacþie vie la loc, reacþie care sã poatã antrena dupã sine un
rãspuns de intervenþie propriu ºi firesc.
Afirmaþie
Cunoaºterea este conþinutã în context, evenimente, experienþe. Tot ceea ce este de cãutat se oferã deja pe
sine, este dat, prezentat.
Premisa
Felul în care încercãm sã ne apropiem de un loc, o problemã, un eveniment este compromis de preconcepþii,
limbaje ºi metode impersonale, tocire afectivã etc. Avem ochi care nu vãd, urechi care nu aud, un suflet fãrã
simþire ºi o minte atât de leneºã. 
Propunere
Propunem analiza ca re-prezentare a unor date inerente. Re-prezentarea este traducerea datelor într-un lim-
baj în care sã ni se vorbeascã pe limba noastrã.
metoda
Prin deprivarea simþurilor/ mijloacelor s-a urmãrit creºterea acuitãþii simþului / mijlocului rãmas activ. Au fost
organizate ºase echipe a câte patru persoane având la dispoziþie ºase mijloace de investigare (vezi tabel de
mai sus).
S-a formulat o atenþionare privind punctele de interes ale cãutãrii. Astfel, investigaþia s-a axat pe reperarea
constantelor ºi variabilelor, esenþelor ºi materiei de umpluturã, întâmplãtorului ºi recurentului, luminii ºi
umbrei, câinilor ºi florilor, maºinilor ºi trãsurilor etc. ºi, în niciun caz, nu ºi-a propus vânarea arhitecturii.
Avertismentul final cuprindea întreg sensul dorit al exerciþiului: CCeeeeaa  ccee  ccããuuttããmm  îînn  llooccuull  aacceessttaa  eessttee  vviiaaþþaa..  
Întrebarea de avut în minte pe parcursul analizei a fost: CCee  ppoott  ssãã  ssppuunn  eesseennþþiiaall  ddeesspprree  llooccuull  aacceessttaa  ffoolloossiinndduu--
mmãã  ddee  uunn  ssiinngguurr  mmiijjlloocc  ddee  iinntteerrooggaarree  ººii  eexxpprriimmaarree,,  iimmppuuss  ººii  nnuu  ttooccmmaaii  uuzzuuaall  ppeennttrruu  aarrhhiitteeccttuurrãã??

Ulterior desfãºurãrii exerciþiului nostru am gãsit un scurt fragment dintr-un text al lui Horia Bernea, care poate
sugereazã mai bine scopul mai înalt ºi mai greu de atins al unei cãutãri de tipul celei propuse studenþilor anu-
lui doi:
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„Sunt rare momentele simple ºi limpezi în care trãieºti cu adevãrat, adicã înþelegi ceva. Pentru a înþelege ceva
din ceea ce e dincolo de naturã, care-i cauza ei, trebuie în primul rând sã priveºti natura, apoi sã înveþi sã-i
gãseºti expresia potrivitã în lucrul care-l faci. Asta implicã o privire curatã, cunoaºterea mijloacelor meseriei tale,
discernãmânt ºi rãbdare. Constaþi cã locul anume din naturã pe care-l studiezi îþi dã pânã la urmã o anumitã
expresie ºi o direcþie de lucru. Acest fenomen surprinde, la început, pe cel ce apeleazã doar la propriile

resurse...6

DDeessffããººuurraarreeaa  eexxeerrcciiþþiiuulluuii
LLaannssaarreeaa  tteemmeeii  ººii  aa  eexxeerrcciiþþiiuulluuii

Tema proiectului a fost lansatã în timpul unei ºedinþe scurte de atelier de patru ore. 
Demararea exerciþiului a cuprins urmãtoarele etape:
11.. AApprroopprriieerreeaa  ssppaaþþiiuulluuii  ddee  lluuccrruu.. Cu ajutorul câtorva studenþi punctuali am afiºat pe panourile din atelier des-
tinate expunerii câteva materiale legate de proiectul care urma sã înceapã. Acestea au fost, în primul rând, o
reproducere color dupã o lucrare a lui Van Gogh (mi s-a pãrut cã freamãtul lucrurilor surprins acolo, viaþa care
pare a anima totul, este ceea ce trebuie sã ne strãduim ºi noi a desluºi în locul pe care îl vom studia); câteva
fotografii de epocã, de ansamblu, surprinzând Calea Victoriei în zona în care mai târziu s-a construit Teatrul
Odeon; tema propriu-zisã a proiectului, desfãºurarea studiului ºi metoda propusã pentru a începe proiectul. 
Aceste materiale iniþiale au rãmas afiºate pe panourile din atelier pe toatã durata exerciþiului. Pe mãsurã ce
studiul a evoluat acestora s-au adãugat ºi altele, cum ar fi documentaþia istoricã, sstteennooggrraammaa  ffuurrttuunniiii  ddee  iiddeeii
ddiinn  CCiiººmmiiggiiuu  eettcc..
22.. OO  iinnttrroodduucceerree despre problema spaþiului public fãcutã de doamna profesoarã, ºeful de atelier, cu tranziþia
cãtre tema noastrã, amenajarea Piaþetei Teatrului Odeon. Dupã care a venit rândul meu.
33.. EExxppuunneerreeaa  uunnuuii  ffeell  ddee  aa  îînncceeppee  lluuccrruull  ppeennttrruu  uunn  pprrooiieecctt,,  aa  uunnuuii  aannuummee  ffeell  ddee  aa  ggâânnddii  llããssâânndduu--ttee  ccoonndduuss  ddee
lluuccrruurriillee  ddiinn  jjuurr..  Am dorit iniþial sã ilustrez aceastã ipotezã de lucru aducând ca sprijin discursul de acceptare
pentru premiul Pritzker al arhitectului elveþian Peter Zumthor. Dispuneam la momentul respectiv de textul
tipãrit al discursului ºi de o înregistrare a festivitãþii în cadrul cãreia fusese rostit. Am imaginat atunci fie
vizionarea înregistrãrii, fie citirea împreunã a textului urmatã de discuþii pe marginea afirmaþiilor conþinute. În
cele din urmã am renunþat la acest moment al prezentãrii din pricina lipsei de timp. Totuºi am furnizat stu-
denþilor fotocopii ale textului împreunã cu tema, în aºa fel încât cei interesaþi sã poatã parcurge informaþia
conþinutã acolo.
„Când încep sã fac cercetare, mã descurc chiar foarte prost. ªtiu asta din vremea studiilor. Fãrã cercetare. Te
plimbi doar încoace ºi încolo, asculþi, simþi, laºi locul sã rezoneze puþin. ªi apoi, dintr-o datã, ideile se nasc nat-
ural. Nu ºtiu când ºi unde. Cred cã este un proces foarte natural. Toatã lumea – voi toþi, noi toþi – trecem prin
aceastã experienþã. ªi dintr-o datã, mã gândesc cã acesta sunt eu pe vremea când aveam zece sau doisprezece
ani. Visez. Sunt acolo ºi ceva vine spre mine [...] Totul, tot ceea ce face parte din biografia mea, este acolo.
Dar nu este acolo ca un produs al cercetãrii sau ca un material de referinþã. A pãtruns în mine, ca parte a vieþii

mele. Apoi rãsare de pe undeva – din emoþiile mele sau, poate, din sentimentele mele”. 7
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44.. EExxppuunneerreeaa  mmeettooddeeii  ddee  aannaalliizzãã  aa  ssiittuulluuii bazatã pe deprivare ºi folosirea unor mijloace de investigare impuse
ºi nu tocmai specifice arhitecturii. Cred cã eram suficient de emoþionatã vorbind despre aceastã pseudo
invenþie a mea, metoda de lucru. Totuºi interesul stârnit de noutatea modului de lucru propus a compensat
anumite stângãcii de prezentare.
55.. Poate cel mai efervescent moment al acestei întâlniri introductive a fost constituirea echipelor de lucru ºi
asignarea mijloacelor de chestionare a locului. Am ales ttrraaggeerreeaa  llaa  ssoorrþþii pentru a evita pornirea fireascã a
fiecãruia de a-ºi alege un mijloc prea la îndemânã. Lucrurile trebuiau cumva forþate pentru a zgudui percepþia
comunã, tocitã, prea mult uzatã. Cât ai clipi s-a improvizat o urnã dintr-o machetã mai veche întoarsã cu susul
în jos, s-au împãturit bileþelele, iar doamna profesoarã a fãcut onorurile. 
66..  În cele din urmã, înarmaþi cu arme nou-nouþe, am pornit cu toþii cãtre sit. 

EEvvaalluuaarreeaa  eevvoolluuþþiieeii  eexxeerrcciiþþiiuulluuii

Cea de-a doua întâlnire a cuprins o discuþie de îndrumare a cercetãrii fiecãrei echipe în care au fost încurajate
descoperirile fãcute ºi sugerate mijloace de sintezã ºi transmitere cât mai sugestivã a acestora. 

RReezzuullttaatteellee  iinnddiivviidduuaallee  ººii  ssiinneesstteezziiaa  ccoolleeccttiivvãã..  
AAnnaalliizzaa  rreezzuullttaatteelloorr  eexxeerrcciiþþiiuulluuii  ººii  ssuuggeessttiiii  ddee  îîmmbbuunnããttããþþiirree..

În fine, în cea de-a treia ºedinþã de atelier am realizat o sinestezie, o punere împreunã a cercetãrilor întreprinse
cu ajutorul diferitelor mijloace de analizã. Întâlnirea de lucru a decurs nesperat de bine. Ar merita remarcat un
ingredient important ºi neaºteptat al succesului: faptul cã aceastã ºedinþã de atelier a avut loc într-o zi în mod
normal liberã (Sfânta Treime – Luni dupã Rusalii). Am cãzut de acord sã ne întâlnim dupã-amiaza în ºcoala
noastrã pustie, lucru care a consolidat într-un anume fel relaþia pedagogicã. 
Pe rând, fiecare din echipe, prin prisma mijlocului sãu de investigaþie, a fãcut cunoscut celorlalþi, neofiþilor,
locul. ªi locul a devenit al nostru, al tuturor ºi al fiecãruia.
În urmãtoarea secþiune a lucrãrii am transcris câteva comentarii succinte legate de rezultatele obþinute de
fiecare din echipe, comentarii însoþite de câteva critici ºi posibile sugestii de îmbunãtãþire a desfãºurãrii unui
exerciþiu de acest tip.

EEcchhiippaa  vviizzuuaallãã

Echipa vizualã a ales sã prezinte locul printr-un montaj fotografic, succesiune de cadre fixe asamblate aseme-
nea unui film. Interesant a fost faptul cã a apãrut nevoia unui observator care sã ia contact cu locul într-un fel
îngrãdit de propria subiectivitate. Una dintre studentele din echipã a jucat rolul personajului principal. Vãzut
mai ales din spate, acest personaj se plimbã pe strãzi, zãboveºte în faþa unor lucruri pe care le considerã intere-
sante (cadrul rãmânea îndelung pe ecran), se amuzã etc. 
Prezentat la început în momentul sinesteziei colective a analizei, materialul echipei vizuale a stârnit aplauze
din partea colegilor. Una peste alta a funcþionat cã o introducere foarte bunã în atmosfera amintitã a locului.
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Ce s-ar putea îmbunãtãþi:
a) Echipa vizualã a simþit nevoia de a adãuga materialului prezentat o coloanã sonorã, lucru care încãlca oare-
cum regulile jocului. Aceasta ar fi trebuit sã lipseascã, fãrã a face materialul plictisitor.
b) Materialul pãrea rupt în douã pãrþi fãrã legãturã între ele: prima parte: drumul - loc, vãzut prin ochii per-
sonajului constituia un eveniment dinamic, având o anume curgere ºi continuitate; iar cea de-a doua parte:
fragmente disparate, oameni, arhitecturã, în care observatorul dispare, devenea staticã, grea. Poate prezenþa
observatorului în continuare, mãcar pe alocuri, ar fi asigurat continuitatea. 

EEcchhiippaa  ggrraaffiiccãã

Echipa graficã nu a funcþionat foarte bine, în primul rând din pricina lipsei de implicare a cel puþin trei din patru
membri, doi dintre ei nu au participat la ºedinþa introductivã în care a fost explicat exerciþiul. Studenþilor le-a
fost destul de greu sã înþeleagã ce au de fãcut. Absenþa la început este unul din motive, dar acest tip de reacþie
a fost alimentat ºi de relaþia deformatã ºi îngheþatã pe care au ajuns sã o aibã cu interogarea realitãþii prin
desen (aici vina nu le aparþine).
La final au fost prezentate câteva schiþe redând straturi descompuse ale lecturii locului (linia de demarcaþie
dintre construit ºi cer; linia dintre construit ºi pãmânt; vegetaþie; oameni în diferite puncte ale pieþei, mai
aproape sau mai departe; goluri în faþade; volume simplificate ale maselor construite; sigle publicitare).
Acestea au funcþionat satisfãcãtor drept material suport pentru discuþii asupra configuraþiei vãzute a locului.
Dar, în sine, exerciþiul nu ºi-a atins scopul scontat, acela de a surprinde, aproape inconºtient, ceva din natura
primã a locului.

Ce s-ar putea îmbunãtãþi:
Exerciþiul poate fi eventual regândit în vederea eliminãrii neajunsurilor legate de prea aºa zisa familiaritate cu
desenul. Pot fi impuse tehnici anume, eventual graficã, totul din linii, suficient de greu de realizat, astfel atenþia
s-ar putea deplasa pentru o clipã de la stereotip ºtiut cãtre altceva, cu totul nou, de descoperit.

EEcchhiippaa  ssoonnoorrãã

Echipa sonorã a înregistrat sunetele de pe cele ºase drumuri foarte scurte de la facultate pânã pe sit, care le
fuseserã semnalate pentru demararea investigaþiei. A mai fost prezentatã o înregistrare audio dinainte de
spectacol, începând din piaþã, continuând în foyerul teatrului ºi sfârºind în salã, cu începutul spectacolului.
Experienþa ascultãrii sunetelor a fost interesantã ºi pe alocuri sugestivã, dar per ansamblu a lipsit o anumitã
rigoare a analizei (sunetul nu era prelucrat, prezentarea nu a avut cursivitate) iar concluziile nu au fost foarte
bogate (mai evident era doar nivelul zgomotului care creºtea odatã cu apropierea de Calea Victoriei.)

Ce s-ar putea îmbunãtãþi:
a) O mai bunã implicare, mai multe înregistrãri pentru a avea de unde alege (reportofonul îmi aparþinea,
înregistrãrile din memorie coincideau cu cele prezentate în atelier).
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b) Surprinderea mai multor momente ale zilei corespunzând unor diferite activitãþi (de tipul momentului
dinaintea spectacolului, încãrcat de tensiunea bogatã a aºteptãrii).

EEcchhiippaa  aarrhheeoollooggiiccãã

Echipa arheologicã a lucrat cu planuri istorice, documente, imagini de arhivã. Materialul de lucru a fost furnizat
în atelier, aºadar etapa de strângere a documentelor a fost arsã. Echipa s-a organizat destul de bine, împãrþind
eficient sarcinile în interiorul sãu iar materialul prezentat, deºi oarecum încãrcat, avea un aer profesionist.
Totuºi prezentarea a fost foarte lungã, obosind majoritatea participanþilor.
Ce s-ar putea îmbunãtãþi: O mai bunã organizare a discursului, încercând centrarea pe esenþial.

EEcchhiippaa  ssccrriieerriiii

Echipa scrierii a cãutat reflectarea în literaturã a locului, a extrapolat la dimensiunea Cãii Victoriei. Materialul
a fost destul de abundent ºi interesant, schiþând un portret puternic al locului, mustind de atmosferã ºi ome-
nesc. Cu toate acestea, momentul prezentãrii survenind dupã prezentarea echipei arheologice, nu a avut un
ritm bun. Textele au fost citite prea repede.
Membrilor echipei li s-a cerut ºi compunerea unui text propriu astfel încât cele patru texte noi sã fie montate
într-o ramã comunã, sã funcþioneze ca un tot. Acest ultim lucru nu s-a întâmplat, au fost doar scrise patru texte
noi disparate. 
Ce s-ar putea îmbunãtãþi: Textele ar fi trebuit fi citite ca o poveste. Nereuºind asumarea handicapului de a
prezenta dupã un material obositor (cel arheologic), echipa a ratat oarecum ritmul asimilãrii literaturii.
Probabil cel mai bine ar fi fost sã se introducã o pauzã
între cele douã prezentãri. 

EEcchhiippaa  oobbiieecctteelloorr

Echipa obiectelor putea opera cu fragmente, obiecte
martor, obiecte sugestie. Având un potenþial de sug-
estie foarte puternic, echipa obiectelor nu a reuºit sã îl
valorifice în totalitate. A fost vorba, pe de o parte,
despre lipsa de implicare a unei echipe prea eterogene
ºi, pe de altã parte, aceeaºi apropiere de mijloacele
prea mult ºtiute ale arhitecturii (li s-a sugerat la un
moment dat cã poate fi vorba despre o machetã) a
derutat ca ºi în cazul desenului. Totuºi obiectul final, o
machetã eveniment a locului (volume simple îmbrã-
cate în fragmente de pliante, bilete de teatru, un 
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ºtrumf drept statuie, un ban mic într-un suport de lumânare drept fântânã) a funcþionat bine ca material de
discuþie pentru a încerca tragerea unor concluzii.
Ce s-ar putea îmbunãtãþi: Poate ar fi fost mai bine dacã se insista mai mult pe obiecte gãsite în acel loc ºi nu
se pronunþa cuvântul machetã.

Momentul prezentãrii concluziilor analizei, al punerii împreunã a datelor a fost cu siguranþã un moment
extrem de viu. Prin aceasta se poate spune cã exerciþiul nostru ºi-a atins scopul enunþat, acela de a provoca o
reacþie vie la loc, reacþie care sã poatã antrena dupã sine un rãspuns de intervenþie propriu ºi firesc.
Urmãtoarea etapã, aceea a formulãrii unui posibil rãspuns, rãmânea totuºi cea mai dificilã, chiar dacã începutul
fusese fãcut.

RREE--PPRREEZZEENNTTRREEAA ªªII  FFOORRMMUULLAARREEAA  RRÃÃSSPPUUNNSSUURRIILLOORR  SSPPEECCIIFFIICCEE

Ceea ce am numit re-prezentare trebuie privit ca mod al începutului unui proiect. 
De ce re-prezentare? 
În preajma arhitecturii, noþiunea de reprezentare are anexat, cel puþin, un dublu sens. Pe de o parte, se dis-
tinge sensul de imagine senzorialã a obiectelor ºi fenomenelor realitãþii evocate mental, pe baza percepþiilor
anterioare, iar pe de altã parte, sensul de redare, reproducere a unui lucru prin mijloace plastice, sensul de evo-
care, înfãþiºare. 
Primul sens al reprezentãrii, aducerea în memorie, surprinde un proces de interiorizare, transportã ceva din
lume spre mine. 
Al doilea sens al reprezentãrii, redarea, reproducerea, vorbeºte despre un proces de exteriorizare, lucrurile

sunt purtate de la mine spre lume. 
Re-prezentarea este un fel de a privi lucrurile astfel
încât ele sã ne vorbeascã pe limba noastrã, a fiecãruia.
În cazul experimentului descris, acest moment al re-
prezentãrii a beneficiat, ºi el, de câteva condiþii de
desfãºurare favorabile. Ceea ce a legat ºi conferit uni-
tatea a fost poate noutatea tuturor ingredientelor
care au concurat pentru a compune întâlnirea. O
listare succintã a acestora ar fi:

11.. TTiimmppuull re-prezentãrii a fost, din nou, un timp al nos-
tru ºi nu un timp al ºcolii. Pierzând o ºedinþã de atelier
din pricina unui colocviu de practicã susþinut cu
întârziere, am propus o ºedinþã suplimentarã de ate-
lier într-o zi de vineri. Ideea a fost acceptatã cu entu-
ziasm. 
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22.. LLooccuull a fost ºi el diferit de practica obiºnuitã. Era foarte cald în acea zi de început de iunie. Pe drumul cãtre
ºcoalã mi-a venit ideea de a muta ºedinþa de ate-lier, deja scoasã din tiparele rigide ale orarului ºi transferatã
în vistieria timpului liber al fiecãruia, în Ciºmigiu. Din nou entuziasm. Ne-am pus în miºcare rapid ºi ne-am insta-
lat pe iarbã, la umbrã. Pe la sfârºitul zilei am remarcat cã mã sprijineam de un copãcel destul de firav. ªi am
zâmbit vag pentru cã mi-am amintit:
Mã gândesc la ºcoalã ca la o grupare de spaþii unde este bine sã înveþi. ªcolile au început cu un om stând sub
un arbore, care neºtiind cã este profesor, discuta descoperirile sale cu alþi câþiva care nu ºtiau cã sunt ucenici.
Ucenicii au reflectat la felul schimbului întâmplat acolo ºi la cât de bine era sã te afli în prezenþa unui astfel de
om. ªi-au dorit ca ºi fiii lor sã poatã asculta un astfel de om. Degrabã au fost ridicate construcþii ºi au apãrut

primele ºcoli. Instituirea ºcolii a fost inevitabilã pentru cã era parte a dorinþei omului.8

33.. OOaammeenniiii care au luat parte la întâlnire erau oameni liberi. Era alegerea lor sã se afle acolo, nimeni nu impus-
ese nimic. Orice rãmãºiþã de abordare în care profesorul dicteazã ºi impune se dizolvase în aºezarea în iarbã.
A mai fost un lucru. De obicei în atelier îndrumarea se desfãºoarã în echipã, un ºef de atelier ºi doi asistenþi,
cu avantajele ºi dezavantajele ei. Uneori însã este destul de dificil sã legi o astfel de relaþie multiplã. În parc
eram doar eu, asumând mai mult un rol de moderator al discuþiei, cum se va vedea mai jos.

44.. MMeettooddaa  ddee  lluuccrruu  aa constituit ºi ea o noutate. Am încercat sã abordãm o discuþie pe modelul furtunii de idei.
La început fiecare a încercat sã-ºi aminteascã ceva despre loc aºa cum l-a cunoscut prin intermediul analizei
anterioare. Pe mãsurã ce discuþia a înaintat au început sã se înfiripe primele intenþii. Ce aº putea sã valorific
acolo? Ce ar trebui combãtut sau înlãturat? Ce atitudine sã am faþã de loc? Dar oare ceea ce eu imaginez este
ºi ceea ce vor oamenii care folosesc locul? Ca moderator, am notat tot ceea ce s-a spus pentru ca mai apoi sã
transcriu ºi sã transmit pe mail studenþilor stenograma.

55..  MMiijjllooaacceellee  ddee  lluuccrruu.. Nu am avut creioane ºi hârtie. Ne-am abþinut Ceea ce ne-am imaginat prin discuþie, am
reuºit sã ne abþinem de la a turna mult prea direct în forme arhitecturale. Uneori este periculos sã te repezi,
tai prea multe posibilitãþi dintr-o datã. Spune un arhitect ºi profesor elveþian: „Facem proiectele discutând.

Discutãm. Apoi încã mai discutãm o vreme. Apoi cineva se aºeazã ºi deseneazã planul.”9 sau alt arhitect, tot
elveþian: „O reprezentare realistã a unui lucru poate sã-l distrugã. Cele mai bune imagini ale unui lucru încã

neconstruit sunt acelea care îþi dau un sentiment deschis, senin, ca o promisiune.”10

Concluzionând, momentul re-prezentãrii a reuºit destul de bine schiþarea acelui rãspuns de intervenþie asupra
locului propriu ºi firesc, rãspuns postulat ºi cãutat la începutul exerciþiului. Urmãtoarea etapã, cea mai dificilã
a proiectului, a cuprins transpunerea într-o formã arhitecturalã a lucrurilor mai mult intuite în discuþia din parc.
Povestea noastrã însã se încheie aici, cãutând sã surprindã doar momentul începutului proiectului, experimen-
tul pedagogic fiind, aºa cum l-am definit la început, un simplu eexxeerrcciiþþiiuu  ddee  ddeesscchhiiddeerree  aa  oocchhiilloorr  aassuupprraa  llooccuulluuii..
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Experimentul didactic prezentat în aceastã lucrare propune situarea profesorului arhitect într-o poziþie de
experimentare reflexivã. Aceastã situare i se potriveºte firesc, fiind oarecum similarã poziþiei abordate în prac-
tica de proiectare. Niciodatã terenul pe care arhitectul se situeazã nu pare a fi ferm. Toate datele proiectului
se schimbã fundamental odatã cu cea mai micã modificare introdusã în sistem. Fiecare moment este un început .
Experimentul descris a mizat în primul rând pe noutate. Introducerea unor practici noi, neaºteptate, cum ar fi
analiza sitului bazatã pe deprivare, a unor schimbãri de mediu, mijloace, metode de lucru, cum a fost transfer-
area întâlnirii de atelier într-un mediu diferit de cel ºtiut, pe iarbã, într-un parc etc. a reuºit per ansamblu sã
trezeascã interesul viu al studenþilor ºi sã conducã la formularea unor rãspunsuri care sã porneascã într-adevãr
de la locul cãruia i se cãuta un rãspuns. Ipoteza înaintatã, aceea cã, la început, este preferabil ca atenþia sã nu
se concentreze asupra proiectului (acela de livrat la final), ci mai degrabã sã uite o vreme de convenþii arhitec-
turale pentru a privi, simþi, înþelege ce oferã lumea, s-a dovedit în final fecundã.
Exerciþiul ne-a adus aminte de fapt cã poate într-adevãr „a învãþa este a-þi reaminti”, cã rãspunsul este deja
conþinut în cel care îl cautã, printr-o bunã raportare la ceea ce e de cercetat, cã poate arhitectura este ºi ea o
„ºtiinþã de recunoaºtere”, care dezleagã în acest fel dilema cãutãrii:
ªi cum ai sã cauþi […] un lucru despre care habar nu ai ce este? Pe care anume dintre toate lucrurile neºtiute

îþi propui sã-l descoperi? Sau, admiþând cã dai chiar peste el, cum ai sã ºtii cã tocmai el este ceea ce nu ºtiai?11
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