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Abstract: At the intersection of architecture, city planning and art, urban
interventions move programmatic narratives into urban spaces, install new
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disciplines, new fields of action are discovered, tested and projected into
the future. (raumlabor.berlin)
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1. Context general
Actuala criză financiară şi-a făcut simţită
influenţa asupra economiei globale,
afectând lumea arhitecţilor într-un mod
imprevizibil şi fără precedent, zeci de
birouri fiind nevoite să îşi înceteze
activitatea.

aduc diverse alte tipuri de discipline ca
sprijin şi argument în demersurile pe care
le întreprind, activarea urbană a unui loc
fiind preferată decorării acestuia.
2. Studii de caz
2.1. Cineroleum şi Folly for a flyover
Assemble (Londra, UK)
Assemb le este o org ani zaţie non-profi t,
un cole ctiv form at din arhitecţi,
desig neri şi ar tişti din Mare a Britanie,
recunoscuţi pentr u iniţie rea unor
proiecte comunitar e cu fi nalitate
cul tur ală, ce pro pun spaţii cu o
echiv alenţă de e xperienţă pe ntr u toţi
cei care parti cipă, atât fizi c cât şi
conce ptual. Oame nii sunt provo caţi să
iasă din pasivitate şi să i nter acţioneze,
spaţiile propuse deve nind lo curi de
întâlnire , un prim şi fo arte impo rtant
pas
al
proce sul ui
de
activ are
(Assemble , 2011).

Vidul creat de lipsa de proiecte
tradiţionale, a inspirat însă o serie de
strategii şi tactici proprii acestei perioade
de recesiune, ce pun sub semnul
întrebării atât practica de arhitectură
convenţională cât şi mediul construit şi
cultura
arhitecturală
contemporană.
Procesul clasic de design este înlocuit cu
forme de activism, ce introduc un nivel
mare de participare comunitară în
procesul de creaţie, spaţiile publice fiind
transformate în “spaţii ale interacţiunii şi
comunicării”. Astfel, acţiunile în spaţiul
public devin un instrument alternativ,
din ce în ce mai des folosit, într-o serie de
proiecte produse de tineri arhitecţi, artişti
şi urbanişti, care prin cercetarea teoretică
şi metodologiile de lucru tip tendinţe de
creativitate, workshop-uri sau ateliere,

„Cineroleum” şi „Folly for a flyover” sunt
două proiecte ce re-utilizează într-un
mod creativ spaţiile urbane, ambele fiind
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implementate pe bază de voluntariat,
utilizând materiale locale, reciclate sau
donate.

izolarea acoperişurilor din lemn, cu
scaune rabatabile din panouri de lemn
folosite drept pardoseală la schele şi un
ecran aruncat de Teatrul Naţional (Fig. 2,
Fig. 3), “Cineroleum” a găzduit proiecţii
de la apusul soarelui, patru nopţi pe
săptămână, timp de şase luni.

„Cineroleum” a transformat structura unei
benzinării abandonate din Clerkenwell,
Londra (Fig. 1) într-un cinematograf insitu, aducând în universul său şi al
publicului, întreg contextul respectivei
străzi din oraş (The Cineroleum, 2010).

Fig. 3. Cineroleum (perspectiva interioara)

La sfârşitul fiecărei vizionări, perdelele
erau ridicate atât pentru a dezvălui
publicului spectacolul străzii cât şi pentru
a-i conştientiza pe trecători de existenţa
cinematografului în acel loc (Fig. 4).

Fig. 1. Benzinaria abandonată, Str. Ckerkenwell

Un hibrid între amfiteatrul antic, clasicul
drive-in american şi o locaţie în aer liber,
intervenţia
arhitecturală
celebrează
„extravaganţa şi ceremonialul caracteristic
unui palat al imaginii, fiind o improvizaţie de
interioare decadente care obişnuiau să
întâmpine publicul în timpul epocii de aur a
cinematografiei.”

Fig. 4. Cineroleum (perspectivă exterioară)

Fig. 2. Cineroleum (perspectivă exterioară)

Fig. 5. Cineroleum (schiţe concept)

Protejat perimetral de o perdea
ornamentală din material folosit la

„Folly for a flyover” a transformat un loc
scos din uz, amplasat sub un pod al
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„The Folly” aduce în discuţie plăcerea
de a interacţiona cu alte persoane şi de
a face l ucr uri împre ună, de la actul de a
constr ui până la acela de a organiza şi
asista l a evenimente , proie ctul re uşind
să stabilească un parte neriat entuziast
între comunitatea lo cală, fur nizori de
materiale şi autorităţi (Fig. 8).

autostrăzii
A12
din
Londra,
ce
traversează canalul navigabil Lea (Fig. 6),
într-un spaţiu primitor, care a găzduit
timp de şase săptămâni o serie de
proiecţii de filme, spectacole şi ateliere, în
cadrul ediţiei 2011 a Festivalului Create.

Fig. 6. Amplasament sub pod autostrada A12

Sub fo rma unei clădiri pri nse între şi
sub be nzile autostrăzii, inte rvenţia
arhite ctural ă ar e un puterni c car acter
dram ati c,
str uctura
tem porar ă,
formată di ntr-o zonă de gradene,
destinată vizionării de filme sau
spe ctacole şi o cafene a, sub forma unei
case i nspirată di n arhite ctur a clădirilor
din cărămi dă ro şie, speci fică zo nei din
imediata apropier e - Hackney Wick,
dove dind
o
calitate
evo cati vă
deose bită (Fig. 7).

Fig. 8. Folly for a Flyover (perspectivă exterioară)

Fig. 9. Folly for a Flyover (schita concept)

„Cineroleum” şi „The Folly for a flyover”
sunt în primul rând medii dinamice,
formule vii şi viabile, generatoare de
situaţii care duc la participare şi
interacţiune, procesul de activare urbană
a
unor
spaţii
abandonate
fiind
transformat
într-o
platformă
de
colaborare între specialişti, cetăţeni şi
instituţii (Fig. 5, Fig. 9).

Fig. 7. Folly for a Flyover (proiecţii filme)
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2.2. La Commune
RaspouTeam (Paris, Franţa)

mijloace me dia contem porane (vi deo,
text, imagini, audio etc.). Fie care
eveniment apare simultan pe str adă şi
în jurnalul online , în momentul în care
a av ut loc, acum 140 de ani (Fig. 10).

În 2011, grupul de artişti activişti francezi
RaspouTeam marchează aniversarea a 140
de ani de la Comuna din Paris într-un
mod inedit, ce îmbină marea istorie cu
micile smartphone-uri şi evenimentele de
arhivă cu cele de actualitate, voalând
conceptele tradiţionale de spaţiu şi timp
(RaspouTeam.org şi Agat Film, 2011).
Experiment inovator, proiectul
îşi
pr o pune
să
o fer e
v i zi bil i tate
evenimentelor din timpul Comunei din
Paris, monitorizând revoluţia ce a avut
loc cu 140 ani în urmă, în timp real şi cu
instrumente actuale (Fig. 10).

Fig. 11. La maison de Foutriquet (12 mai 1871)

Fig. 12. Le manifeste de la minorite (15 mai 1871)

Fig. 10. La Commune

Fig. 13. La rive gauche conquise (25 mai 1871)

S-au ales 45 de momente re prezentative
şi s-au repro dus prin interme diul unor
intervenţii urbane grafi ce, fiecare pie să
având un cod QR, ce ofe ră acce s la un
articol din jur nalul online, care
ilustrează re spe ctivul eveniment cu

„La Commune”, propune o abordare
spaţială a istoriei, combinând practi cile
tradiţionale cu cele mai avansate
tehnologii disponibile în acest moment.
Memoria oraşului este recuperată
printr-o serie de de sene lipite pe
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calcane, care schimbă perce pţia urbană
asupra
respectivul ui
spaţiu
prin
menţinerea vie a memoriei evenimentelor
petrecute acolo în timpul revoluţiei din
1871 (Fig. 11, Fig. 12, Fig. 13).

permite diferitelor evenimente care au loc
în interiorul său să fie în întregime vizibile
din exterior şi, de asemenea, ca mediile
exterioare să devină fundaluri pentru
aceste evenimente (Fig. 16, Fig. 17).

2.3. SpaceBuster II
Raumlabor (New York, SUA)
Raumlabor este o adevărată reţea, un
colectiv de opt arhitecţi care lucrează pe
bază de colaborare atât cu experţi din
toate disciplinele creative cât şi cu
comunităţile locale, implicate în mod
activ în proiecte, încă din primele
momente. Ceea ce propun ei este o
utilizare efemeră de funcţiune într-o serie
de spaţii existente, prin intervenţii ce se
găsesc la intersecţia dintre arhitectură,
urbanism, artă şi intervenţie urbană.

Fig. 15. SpaceBuster structură mobilă

„SpaceBuster” este un proiect conceput şi
proiectat în 2008 pentru a explora
calităţile şi posibilităţile spaţiului public
în oraşul New York. În 2011, Storefront for
Art and Architecture a reactivat această
iniţiativă, invitându-o să găzduiască 10
evenimente în cadrul Festivalului de Idei
pentru Oraşul Nou (Raumlaborberlin, 2011).
Fig. 16. SpaceBuster (perspectivă interioară)

Fig. 14. SpaceBuster structură mobilă

Structură mobilă de tip pavilionar,
aceasta este compusă dintr-un balon
gonflabil, care se desprinde din carcasa
compresorului şi se adaptează organic la
împrejurimile sale (Fig. 14, Fig. 15). Fiind
realizat dintr-un material plastic special
conceput, robust şi translucid, balonul

Fig. 17. SpaceBuster (perspectivă exterioară)

Ceea ce atrage atenţia este felul în care
această structură interacţionează cu
mediul arhitectural şi social, deschizând
spaţiul urban pentru utilizări temporare
colective, cu noi calităţi sociale. Prin
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practica eliberării vechilor sensuri şi
încărcării cu altele noi, locaţiile alese sunt
transformate în spaţii de dezbatere, de
reprezentare şi interactivitate, elemente
esenţiale
pentru
sănătatea
unei
comunităţi.

Aceste schimbări la scară mică pot fi
considerate un prim pas în realizarea
unor schimbări de durată, în care spaţiul
urban este înţeles ca „un loc al întalnirii, al
cunoaşterii şi al negocierii conflictelor”, fiind
privit ca un „instrument critic de
participare”, pentru comunităţile care
doresc să aibă un impact în felul în care
se desfăşoară vieţile lor publice şi private.
Participarea creează astfel o platformă
comună pentru dezbaterea permanentă
între specialist şi comunitate asupra
chestiunilor
vitale
care
ţin
de
transformarea spaţiului urban.

3. Concluzii
La ora actuală asistăm la o izbucnire
neaşteptată a sferei publice, care
provoacă dezvoltarea unor noi tipuri de
spaţii şi a unor noi relaţii dintre aceste
spaţii sau dintre spaţii şi utilizatorii lor.
Se pune astfel problema valorii spaţiului
urban, a rolului pe care acesta îl joacă în
configurarea oraşului şi la măsura în care
poate constitui un suport pentru
comunitatea urbană.

Note
1 - Ruth Keffer, wall text, DIY Urbanism:
Testing the Grounds for Social Change,
SPUR, San Francisco, 09.2010-01.2011

În opoziţie cu înţelegerea convenţională a
spaţiului urban ca „un număr de clădiri şi zone
goale dintre ele”, acţiunile în spaţiul public
aduc în discuţie relaţia ce se stabileşte între
comunitate şi spaţiul în care locuieşte,
propunând un spaţiu urban în care oamenii
nu acţionează doar faţă de un mediu ci şi
acţionează prin mediul respectiv, folosind
oraşul ca un teren de experimentare:
„Aceste
intervenţii urbane
dezvăluie
existenţa unei lumi bogate în inventivitate şi
imaginaţie,
străină
modului
nostru
contemporan de consum. Aceste acţiuni
propun moduri de viaţă alternative,
reinventează viaţa noastră de zi cu zi şi
recuperează spaţiul urban, oferindu-i noi
utilizări” (Zardini, 2009).
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