(
(

spatiul public un spatiu care
iti apartine

© București 2011
Toate drepturile rezervate autorului. Nici o parte din această publicație nu poate fi
reprodusă prin orice mijloace de natură electronică, mecanică, de copiere, sau alte
forme, fără permisiunea autorului.
Ilustrațiile din text și de pe copertă sunt realizate de Ana Lemnaru.

Spaţiul public, un spaţiu care îţi aparţine
Miruna Tîrcă

Obiective :
• Înţelegerea noţiunii de spaţiu public şi a importanţei sale în vieţile noastre de locuitori urbani;
evidenţierea faptului că spaţiile publice sunt locuri semnificative din punct de vedere social, cultural şi
politic.
• Introducerea unor elemente de istorie a spaţiilor publice şi înţelegerea felului în care au evoluat
acestea în timp.
• Conştientizarea drepturilor şi a responsabilităţilor pe care le avem ca cetăţeni în spaţiul public.
• Ilustrarea unor modalităţi de folosire a spaţiului public (artă urbană, sporturi urbane, mişcări sociale
etc) şi prezentarea problemelor cu care se confruntă spaţiile publice contemporane.

1. De ce ar trebui să ne preocupe spaţiul public?
Viaţa socială înseamnă, mai ales, utilizarea şi administrarea resurselor colective: apă, aer,
teritoriu, bunăstare, cunoaştere, informaţie etc. Felul în care reuşim – sau nu – să împărţim
aceste resurse între noi afectează toate aspectele vieţii noastre sociale. În oraşe, spaţiile publice
sunt o astfel de resursă colectivă, pe care trebuie să o folosim împreună. Persoane, grupuri,
companii private, instituţii de stat – toate se întâlnesc în spaţiile publice şi toate au interese,
nevoi, informaţii, relaţii specifice pe care le dezvoltă asupra spaţiilor publice. Spaţiile publice
definesc viaţa socială urbană; de aceea, diverse ştiinţe socio-umane le studiază în detaliu:
sociologia urbană, antropologia urbană, psihologia mediului, geografia umană, urbanismul,
peisagistica, istoria socială.
Ca indivizi care locuim în mediul urban, nu putem trăi fără spaţii publice; le utilizăm zilnic şi
vom avea întotdeauna nevoie de ele. Nu putem să ne imaginăm oraşul fără un „centru”prin
care să ne plimbăm, fără parcuri şi fără alte spaţii deschise pe care suntem liberi să le explorăm.
În general, în spaţiile publice vedem alţi oameni şi suntem la rândul nostru văzuţi, ne putem
exprima şi participa la viaţa oraşului. Spaţiile publice sunt locuri importante pentru tineri, unde
se duc să se plimbe, să îşi petreacă timpul liber cu prietenii, să se relaxeze. Pentru un adolescent,
|

107

Spaţiul public, un spaţiu care îţi aparţine

spaţiul public este locul în care poate avea mai multă libertate decât acasă, unde părinţii sunt cei
care decid cine vine, cât timp rămâne şi ce poate face.

Cum definim spaţiul public?
Înainte de a defini spaţiile publice, ne vom ocupa
cu definirea unei alte noţiuni conexe, şi anume
cultura urbană. Această noţiune a fost dezbătută
de nenumăraţi teoreticieni, cercetători sociali,
urbanişti, arhitecţi, filozofi, istorici etc. Din
multitudinea de interpretări care s-au dat culturii
urbane, am ales câteva, pentru a vă face familiară
această noţiune importantă.
• Cultura urbană reprezintă un ansamblu de
practici
culturale,
artistice,
economice,
tehnologice, sociale, ecologice, sportive care
definesc mediul urban.
• Cultura urbană nu este specialitatea exclusivă
a arhitecţilor şi a urbaniştilor, adică a celor care
proiectează şi construiesc oraşul. Orice locuitor
dintr-un oraş are un rol în construirea culturii urbane.
• Cultura urbană poate cunoaşte diverse forme
de manifestare: de la activităţi recreaţionale şi
creative, până la activităţi de participare, de
contestare şi de protest. Totodată, cultura urbană
se referă şi la anumite modele de comportament
sau tipuri de interacţiune socială.
Cultura urbană nu poate exista fără prezenţa unor
spaţii publice de calitate şi fără implicarea cetăţenilor
în dezvoltarea oraşelor în care locuiesc. Aşadar,
cultura urbană se află în strânsă legătură cu
spaţiile publice dintr-un oraş.
La rândul său, noţiunea de spaţiu public a făcut
obiectul a mii de cărţi, studii, articole, cercetări,
dezbateri, conferinţe şi încercări de a defini
domeniul. Cea mai simplă definiţie care se poate
da spaţiilor publice este aceea că ele reprezintă
locuri dintr-un oraş care aparţin tuturor
locuitorilor săi, pe care oricine are dreptul să le
folosească şi în care, ideal, oamenii se pot aduna
fără să plătească o taxă de intrare. Spaţiile publice
sunt totodată şi „domenii publice”, adică teritorii
aflate în proprietatea publică a autorităţilor
administrative dintr-un oraş, care pot fi utilizate
în mod gratuit de către oricine. Spaţiile publice
sunt componente importante ale unui oraş, o
expresie a ideii de urbanitate. Practic, putem spune
că oraşul se organizează în jurul spaţiilor publice,
care la rândul lor vorbesc despre personalitatea
unui oraş.
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Spaţii publice de pe mapamond
Trafalgar Square, Piccaddily Circus, Covent
Garden, Leicester Square - sunt patru pieţe
situate în centrul Londrei, foarte animate în orice
moment al anului. Datorită atenţiei acordate
spaţiilor publice de administraţia oraşului, de
planificatorii şi designerii urbani în ultimii 30 de
ani, aceste spaţii s-au dezvoltat armonios
ajungând la forma dinamică pe care o au în
prezent.
Federation Square din Melbourne, Australia reprezintă centrul artei şi al culturii din capitala
Australiei; este un spaţiu care găzduieşte anual
sute de evenimente culturale şi poate primi peste
15 000 de persoane; conţine pieţe deschise dar
şi o piaţă acoperită, numită The Atrium.
Imam Square din Isfahan, Iran - are reputaţia de
a fi una dintre cele mai mari şi mai frumoase
pieţe ale lumii, este presărată cu moschei,
cafenele, restaurante.
Lacul Westlake, în Hangzhou, China - un lac cu
o circumferinţă de 15 km şi care se întinde pe o
arie de 6 kmp, fiind înconjurat de dealuri şi
parcuri pline de vegetaţie. Lacul este traversat
de drumuri pietruite şi poduri, iar peisajul este
presărat cu o mulţime de temple, pagode, grădini
şi insule artificiale. În toate aceste spaţii oamenii
se pot plimba în voie, pot practica exerciţii de
T'ai chi ch'uan (o gimnastică specifică
chinezească) sau pot contempla peisajele
feerice.
La Rambla - o stradă centrală din Barcelona, de
1.2 km, cu două sensuri de circulaţie, carosabilă,
însă al cărei spaţiu central este dedicat
pietonilor, fiind foarte populară atât printre turişti
cât şi printre locuitori; strada este plină de
magazine, chioşcuri, cafenele cu terase şi
spectacole stradale
Souk - sunt pieţe de stradă şi tipuri clasice de
spaţii publice pentru lumea arabă. Souk-urile pot
fi sezonale (organizate o dată pe an, lunar sau
săptămânal) sau permanente. În mod tradiţional,
souk-urile sunt specializate pe produse, se întind
pe mai multe străduţe înguste şi poartă numele
produsului pe care îl comercializează.
Fluviul Gange - traversează Nepal, India şi
Bangladesh; este cunoscut drept loc sfânt în
religia hindusă şi, în acelaşi timp, constituie o
resursă vitală de apă pentru milioane de oameni
care trăiesc pe malurile sale.În oraşul Varanasi
din India, malurile fluviului sunt folosite de
locuitori pentru multiple activităţi: scăldat,
spălatul rufelor, pescuit, colectarea apei de băut
etc. Este un fluviu extrem de poluat, dar pentru
mulţi oameni reprezintă singura sursă de apă.
Religia hindusă priveşte apa fluviului ca fiind
pură şi purificatoare; pe malul fluviului au loc
ceremonii religioase masive, în care milioane de
pelerini hinduşi se scaldă în mod ritualic şi recită
cântece sacre.
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Atunci când vizităm un oraş nou, pentru a-i lua pulsul, vom merge fie într-o piaţă centrală, fie
pe un bulevard vestit, fie în alt spaţiu public specific acelei aşezări. Prin interacţiunile şi
observaţiile care au loc în spaţiul public, ne putem îmbogăţi viziunea asupra lumii şi putem
dezvolta o relaţie personală cu oraşul în care trăim sau pe care îl vizităm.
Ne putem gândi la spaţiul public ca la un fel de
suflet al oraşului, o măsură a calităţii vieţii
sociale şi a interacţiunilor dintre oameni.
Deoarece suntem fiinţe sociale, avem nevoie de
comunicare şi de prezenţa altor oameni, un lucru
aparent simplu, dar care uneori este greu de
obţinut. Vorbind despre spaţiile publice, Jan
Gehl, un renumit designer urban contemporan
despre care am menţionat în prima parte a
Ghidului, ne spune următorul lucru: „Prezenţa
altor oameni, posibilitatea de a-i vedea, de a-i auzi, de
a primi semnale de la ei reprezintă experienţe care
înving singurătatea. Chiar dacă nu eşti cu cineva
anume, te afli totuşi printre ceilalţi” 1. Urmând
această viziune, Jan Gehl a contribuit la
îmbunătăţirea vieţii urbane şi a spaţiilor publice
din zeci de oraşe ale lumii.
Spaţiile publice reprezintă totodată o foarte bună
sursă
de
informaţii
pentru
oameni.
Frecventându-le, putem observa diverse lucruri:
de la afişe cu ultimele evenimente din oraş până
la tendinţele modei şi felul în care se comportă
alţi oameni. Putem să înţelegem mai bine lumea
din jurul nostru şi astfel să ne simţim mai
confortabil. „Pe termen lung, viaţa spaţiilor publice
este mult mai relevantă şi mai interesant de
contemplat decât orice combinaţie arhitecturală de
beton colorat şi planuri înclinate.” (Jan Gehl)2

Alte exemple de spaţii publice:
Bibliotecă publică în Licanten, Chile – pentru
realizarea ei au fost necesare restaurarea şi
reconvertirea unui fost atelier de fierărie feroviară;
astfel, o clădire veche a fost valorizată şi un cartier
a primit un nou spaţiu public de calitate
Spălătorie publică în Heliópolis, un cartier
defavorizat din São Paulo, Brazilia - a fost
construită la iniţiativa companiei Unilever şi permite
accesul gratuit, în ture de câte două ore, pentru
aproximativ 1000 de femei. Spaţiul conţine un mic
loc de joacă pentru copii şi funcţionează totodată ca
centru comunitar informal, unde femeile se pot
întâlni, pot socializa şi schimba informaţii. Putem
spune că acesta reprezintă mai degrabă un spaţiu
semi-public, datorita accesului limitat.
Bucătărie solară comunală în Jiutepec, Mexic –
a fost proiectată de Basic Initiative, un colectiv de
arhitecţi şi studenţi de la Universitatea din Portland
şi Universitatea din Austin, pentru două comunităţi
defavorizate, prin reabilitarea unei şcoli locale.
Bucătăria se bazează pe utilizarea energiei solare
în procesele de preparare a mâncării, pentru
încălzirea apei şi pentru iluminatul natural al
încăperilor, folosind în acelaşi timp panouri
fotovoltaice pentru producerea curentului electric şi
sisteme pentru captarea apei de ploaie. Bucătăria a
permis mamelor din zonă să se organizeze mai
bine, să gătească împreună cu costuri mai reduse
şi să diversifice dieta copiilor. Până la momentul
construirii acestei bucătării, multe mame găteau în
aer liber, pe standuri improvizate şi amplasate în
apropierea şcolii.

Exemple de spaţii publice: parcuri, grădini şi pieţe publice, scuaruri, locuri de joacă, locuri pentru
plimbat câinii, plaje, etc. Totodată, sunt considerate a fi spaţii publice drumurile de orice fel,
şoselele, podurile, apele dintr-un oraş, malurile apelor, dar şi unele clădiri cum ar fi bibliotecile,
băile sau bucătăriile publice.

Aplicaţie:
Comentaţi citatele de mai jos:
Oraşul este specialitatea tuturor (Anca Ginavar, Arhitect, Director General Adjunct - Direcţia
Generală Dezvoltare Teritorială din Ministerul Dezvoltării )
În timp ce artele vizuale, literatura, teatrul, muzica se învaţă în mod conştient, experienţa culturii
construite este ceva ce ne scapă printre degete, întrucât este pur şi simplu peste tot (Anca Ginavar)3
Jan Gehl, Viaţa între clădiri, ed. Igloo Media, 2011, pg.17
Jan Gehl, Viaţa între clădiri, ed. Igloo Media, 2011, pg. 22
3 Fragmente extrase din dezbaterea publică „Cultură şi conştiinţă urbană”, Institutul Cultural Român,
1
2
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2. Caracteristici ale spaţiului public
Un spaţiu public trebuie să fie prietenos, util, confortabil, flexibil şi accesibil tuturor. De
exemplu, nu ne încântă prea tare ideea de a sta pe iarbă într-un rond amenajat în mijlocul unei
intersecţii. Designul şi amplasamentul unui spaţiu public trebuie să fie foarte bine gândite,
planificate şi proiectate. Un spaţiu public reuşit conţine şi un reper după care oamenii se
orientează (ex: un monument, o operă de artă, un aspect specific locului etc.)
Un spaţiu public se distinge nu neapărat prin mărimea lui, ci şi prin modalitatea prin care este
folosit şi prin care oamenii îi dau viaţă; un spaţiu public de calitate facilitează şi stimulează
interacţiunea între oameni, care se poate manifesta în diferite forme: de la simple saluturi sau
conversaţii spontane cu cei pe care deja îi cunoaştem, până la dialoguri cu străini sau noi
cunoştinţe legate. Într-un spaţiu public pot avea loc o multitudine de acţiuni, stimulate de
prezenţa umană şi de faptul că mai mulţi indivizi folosesc acelaşi loc.
Jan Gehl vorbeşte despre acţiuni umane necesare şi
Ce se întâmplă atunci când un spaţiu public nu
acţiuni umane opţionale care se pot desfăşura în
este proiectat şi gândit în aşa fel încât să
spaţiul public. Acţiunile necesare sunt cele pe care
corespundă nevoilor reale ale oamenilor?
suntem nevoiţi să le facem în viaţa de zi cu zi, de cele
Consecinţele pot fi multiple:
mai multe ori conform unui orar fix/ prestabilit:
• Nefiind confortabil, flexibil sau bine
mersul la şcoală, la serviciu, la cumpărături etc.
amplasat oamenii îl vor evita, deci riscă să devină
Acţiunile opţionale le facem atunci când ne dorim aşa
un spaţiu public nefrecventabil şi nefuncţional,
adică inutil.
ceva, când avem dispoziţia, timpul şi spaţiul
• Când spaţiile publice de calitate lipsesc din
necesare: o plimbare în parc, o ieşire relaxantă în
peisajul unui oraş, locuitorii devin inevitabil mai
oraş etc. Concluzia autorului este clară: cu cât
izolaţi unii de alţii; legăturile dintre ei slăbesc,
spaţiile publice dintr-un oraş au o calitate mai bună
ceea ce conduce la posibilitatea ca întregul
context social să devină mai problematic şi mai
(prin design, prin posibilităţile pe care le oferă
conflictual. Pentru că spaţiile publice de calitate
pentru odihnă, socializare etc), cu atât vor creşte
contribuie la relaxarea cetăţenilor şi la stimularea
volumul
activităţilor opţionale şi
prezenţa
interacţiunii sociale, lipsa acestora poate favoriza
comportamentele
anti-sociale.
Absenţa
oamenilor. În schimb, spaţiile publice mai puţin
cetăţenilor
din
spaţiul
public
conduce
la
apariţia
prietenoase beneficiază de un minimum de activităţi:
delicvenţei, a vandalismului, a criminalităţii dar şi
oamenii se grăbesc spre diverse destinaţii şi
a sentimentului general de nesiguranţă.
singurele activităţi care se desfăşoară acolo sunt cele
strict necesare. Oraşele cu o viaţă socială activă vor fi
întotdeauna cele care beneficiază de spaţii publice generoase şi dinamice, care permit şi
stimulează interacţiunea între oameni, asigurând astfel diversitatea experienţelor.
Aşa cum spune cercetătorul urban William Holly Whyte, „ceea ce îi atrage pe oameni se pare că
sunt alţi oameni“.4 Locurile în care oamenii continuă să revină şi frecvenţa cu care o fac ne oferă
indicii despre calitatea spaţiilor publice respective. Locurile populate vor atrage din ce în ce
mai mulţi oameni, generând în acelaşi timp o paletă largă de experienţe şi de activităţi în
perimetrul lor. Factori precum arta, cultura, dialogul, spectacolul, sărbătoarea, mâncarea pot
stimula prezenţa umană şi legăturile între oameni, fie ele şi temporare. Un spaţiu public nu
poate fi niciodată complet în sine, deoarece întotdeauna oamenii care îl folosesc sunt cei care îl
completează şi îi dau un sens.
Prin încurajarea turismului, spaţiile publice se pot umple de viaţă şi culoare; ele pot asigura
înflorirea afacerilor locale şi pot deveni adevărate centre de cultură, divertisment şi relaxare
2008; dezbatere publicată în revista Urbanismul. Serie nouă, nr. 9/2011; editată de Registrul Urbaniştilor din
România
4
Sursa: www.pps.org
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entru cetăţeni de toate vârstele. Spaţiile publice sunt aşadar vitale pentru buna funcţionare a
unui oraş. Ele reprezintă în acelaşi timp şi o imagine a identităţii sociale a oraşului. Dar spaţiile
publice nu trebuie proiectate doar pentru turişti. Este important ca localnicii să le folosească şi
să le preţuiască, pentru că ei sunt cei care le întreţin şi le frecventează în permanenţă pe când
turiştii le folosesc doar temporar, într-un ritm care depinde de succesiunea anotimpurilor, de
perioadele de concedii etc.
Cine se ocupă de crearea spaţiului public dintr-un oraş?
Antropologii şi cercetătorii sociali – munca lor
este foarte importantă şi trebuie să stea la baza oricărei
iniţiative de a proiecta un spaţiu public; realizând
cercetări despre nevoile, dorinţele şi viziunea
cetăţenilor, ei pot oferi informaţii valoroase despre
cum se raportează oamenii la acel spaţiu, cum ar dori
să fie amenajat, căror categorii de vârstă ar putea să se
adreseze, care ar fi importanţa tranzitului din zonă
etc.
Urbaniştii şi planificatorii urbani – se ocupă de
stabilirea unor programe pentru amenajarea şi
amplasarea spaţiilor publice, precum şi de
funcţionarea lor sau de programarea unor evenimente
în spaţiile respective; de obicei, aceşti specialişti nu
intră în detaliile de design. Printr-o planificare
inteligentă a spaţiilor publice, aceşti specialişti pot
influenţa şi stimula interacţiunea pozitivă între
indivizi.
Designerii urbani – sunt specialiştii care fac din
spaţiile publice obiectul lor principal de activitate.
Designerii urbani se aseamănă cu arhitecţii prin
preocuparea lor pentru forma fizică a unui spaţiu. În
acelaşi timp se aseamănă cu urbaniştii prin faptul că se
preocupă de felul în care un spaţiu public
interacţionează cu restul oraşului.
Peisagiştii – sunt principalii oameni de legătură cu
mediul natural. Astfel, ei pot oferi soluţii şi sugestii
despre cum se amenajează spaţiile publice plantate,
care sunt combinaţiile optime de specii de plante sau
cum pot fi prevenite eroziunea dealurilor şi umplerea
cu mâl a lacurilor. Nu în ultimul rând, ei sunt
promotorii conceptului de biodiversitate in mediul
citadin.
Administraţia oraşului - trebuie să se ocupe în
principal de întreţinerea spaţiilor publice şi de
consultarea cetăţenilor cu privire la oportunitatea
creării spaţiilor publice ale oraşului, la calitatea şi
numărul acestora.

De reţinut:
Spaţiile publice bine planificate şi proiectate, care totodată sunt menţinute şi întreţinute de
autorităţile administrative şi de utilizatorii acestora, au toate şansele să creeze beneficii ale vieţii
urbane pe termen lung. Stimulând interacţiunile pozitive între oameni, spaţiile publice
|
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coagulează comunităţi şi descurajează comportamentele anti-sociale. Cu alte cuvinte „este nevoie
de un loc bun pentru a clădi o comunitate şi de o comunitate pentru a clădi un loc bun”5 .
Conflictele legate de spaţiile publice apar mai ales din cauza lipsei acestora sau a calităţii lor
precare. Dacă ar fi suficiente spaţii publice de calitate, pentru toate categoriile sociale (şi pentru
tineri şi pentru vârstnici şi pentru turişti şi pentru cei mai gălăgioşi şi pentru cei mai liniştiţi şi
pentru trecere şi pentru a zăbovi în tihnă), interacţiunile dintre toate aceste tipuri de utilizatori
ar fi mult îmbunătăţite.

3. Cui aparţine spaţiul public?
Un posibil răspuns la întrebarea care alcătuieşte titlul acestei secvenţe ar putea fi următorul:
spaţiul public este al tuturor şi al nimănui. Într-un spaţiu public nu trebuie neapărat să ne
justificăm prezenţa individuală, nici să cerem voie unei autorităţi pentru a ne afla acolo. Putem
apărea când dorim şi putem folosi pur şi simplu spaţiile publice pentru orice fel de activităţi
care respectă legea dar şi normele sociale general acceptate. În mod ideal, pentru a ne afla întrun spaţiu public, nu suntem obligaţi să plătim o taxă de intrare sau să cumpărăm ceva. Spaţiul
public este un spaţiu de interacţiune, deţinut în
mod simbolic de cetăţeni, prin activităţile pe care
Concepte introduse:
aceştia le desfăşoară acolo. Statutul spaţiului
public poate părea incert iar încadrarea sa într-un
Spaţiile publice – aşa cum am spus deja,
regim de proprietate este adeseori problematică.
sunt spaţii aflate în proprietate publică şi în
care accesul se face anonim şi gratuit;
Spaţiul public este de regulă administrate de
uneori, accesul în spaţiile publice este permis
autorităţile unui oraş, ale unui judeţ sau ale unei
doar în timpul zilei. Este important să
ţări, structuri din care facem şi noi parte ca
înţelegem diferenţa dintre spaţiu public şi
cetăţeni. Pe scurt, spaţiul public ne aparţine
proprietate publică: la fel ca şi spaţiile
publice,
proprietăţile
publice
sunt
tuturor şi cu toţii avem dreptul să îl folosim în
administrate de autorităţile dintr-un oraş,
limite legale sau ale unui comportament decent,
judeţ sau ţară, ele aparţinând aşadar tuturor
indiferent de vârstă, etnie, statut social, spre
cetăţenilor care ţin de aceste structuri; dar nu
orice proprietate publică este şi spaţiu public.
deosebire de spaţiile private, în care accesul este
Spre exemplu, într-o bază militară nu putem
condiţionat de diverse restricţii.
pătrunde după bunul plac, nici într-un sediu
Spre, exemplu, un mall este un spaţiu public sau
al unei primării sau al vreunui minister.
nu? Un mall este deţinut şi administrat în mod
Spaţii semi-publice sau semi-private sunt
privat. Deşi are aparenţa unui spaţiu public, în
spaţii în proprietate publică sau privată, în
care suntem liberi să mergem cu familia sau cu
care accesul este condiţionat de ridicarea
anonimatului sau de achitarea unei taxe, a
prietenii, în care putem socializa la un suc sau la o
unui „bilet de intrare”. În general, acestea
cafea, putem spune despre un mall ca nu este un
sunt spaţii sociale, destinate activităţilor,
spaţiu public propriu-zis.
nevoilor şi interacţiunilor umane (de ex.:mall,
Spaţiile publice nu sunt acelaşi lucru cu spaţiile
deţinute în mod privat dar deschise publicului, cu
spaţiile semi-publice sau cu proprietăţile publice.
Pentru a evita confuziile care se pot naşte, vom
face distincţia între o serie de termeni. Între
spaţiul public şi cel privat există o gradaţie de
spaţii semi-publice şi semi-private, care se
definesc în funcţie de forma de proprietate – publică
sau privată, şi de posibilitatea de acces – nelimitat
sau condiţionat de criterii de selecţie.

5

112

Sursa: www.pps.org
|

magazin, sala de fitness, cinematograf,
muzeu, cafenea, aeroport, gară, şcoală
publică etc); astfel de spaţii adună laolaltă
mulţi oameni şi pot părea publice, însă ele
sunt în realitate fie deţinute în mod privat, fie
supuse anumitor norme; deşi sunt deschise
publicului, în ele nu se poate intra oricând şi
oricum, având reguli stricte de folosire; le
putem caracteriza mai degrabă ca fiind spaţii
sociale, cu menţiunea că un spaţiu social nu
este neapărat şi unul public. Spaţiile semipublice şi semi-private sunt de fapt niveluri
intermediare, având grade diferite de
accesibilitate, între spaţiul public şi spaţiile
private.

Miruna Tîrcă

De reţinut:
Discuţia despre orice spaţiu deschis publicului implică 3 factori esenţiali: delimitarea
spaţiului, desemnarea autorităţii care se ocupă de gestionarea şi întreţinerea lui, şi un set de
principii şi reguli (sociale sau economice) care condiţionează accesul.

Aplicaţie:
Ţineţi sub observaţie timp de câteva zile un spaţiu public din oraş, notând observaţiile într-un
jurnal de teren (de ex.: ce fel de oameni frecventează locul respectiv; care sunt momentele când
este folosit cel mai des; este un spaţiu folositor sau nu etc.); se pot realiza scurte interviuri cu
persoane care să fie întrebate de ce frecventează acel loc.

4. Cum era spaţiul public în trecut ?
Ideea de spaţiu public nu este una nouă. De mii de ani, spaţiile publice s-au aflat în mijlocul
comunităţilor umane, întrucât din cele mai vechi timpuri oamenii au simţit nevoia de a se
regăsi laolaltă în locuri comune. Întâlnire, odihnă, socializare, dialog, comerţ, spectacole,
execuţii publice, schimb de informaţii, generarea unor proteste şi a unor mişcări sociale - acestea
sunt doar câteva din activităţile care au avut loc de-a lungul timpului în spaţiile publice. Să
aruncăm aşadar o mică privire în trecut şi să vedem ce fel de spaţii publice foloseau oamenii în
diverse epoci.

Grecia Antică
Agora şi teatrul sunt spaţiile în care se reuneau
locuitorii polis-ului grecesc. Agora funcţiona atât ca
un centru fizic al cetăţilor greceşti, cât şi ca un
nucleu al vieţii publice în general: în agora au avut
loc primele exerciţii de democraţie în spaţiul public,
din istoria modernă a omenirii. Era locul
dezbaterilor problemelor politice, legislative,
economice; oricare din locuitorii cetăţii putea lua
|
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cuvântul. Iniţial, agora era o piaţă simplă delimitată cu blocuri de piatră. În timp, pe măsura ce
civilizaţia greacă s-a dezvoltat, agora a început să fie delimitată de diverse clădiri civile sau
monumente religioase grandioase. De-a lungul secolelor, funcţiunile agorei s-au multiplicat: aici
se desfăşurau comerţul, laolaltă cu spectacole de teatru şi exerciţii de oratorie, concursuri
atletice, evenimente politice şi religioase. Teatrul, de obicei amplasat în relaţie directă cu peisajul
natural, era conceput ca suport al comunicării cu zeii.
• Agorafobie - teama de a te afla în spaţii deschise

Imperiul Roman
După ce Grecia antică a fost
cucerită de romani şi încorporată
Imperiului Roman, locul agorei a
fost luat de forum. Forumul
reprezintă echivalentul spaţiului
public dintr-un oraş roman. O
mare parte din ruinele fostelor
forumuri se găsesc în oraşe din
Italia. Forumul reprezintă de
asemenea un centru al activităţilor
politice, economice, religioase.
Romanii au construit o serie de alte
spaţii cu funcţiune publică, edificii
măreţe care să ateste puterea
autorităţilor publice imperiale:
teatre, amfiteatre cu rol de
divertisment (în care aveau loc,
spre exemplu, luptele de gladiatori), băi publice, circuri (stadioane antice, unde aveau loc curse
de cai înhămaţi la car).

Evul Mediu şi Renaşterea
Spaţiul public al oraşului medieval are o structură complexă, care se adaptează liber la
topografia terenului. Există un spaţiu public major, central, în care se manifestă puterea
religioasă, administrativă şi comercială. Toate aceste puteri sunt, în oraşul medieval,
reprezentate în acest spaţiu public major şi central de catedrală, sediul primăriei şi, uneori, de
pieţe destinate comerţului. Oraşul medieval este caracterizat de străzi neregulate şi înguste,
mărginite de faţadele continue ale caselor, în spatele cărora se deschid spaţii interioare, curţi sau
grădini.
Înţelegerea efectului de perspectivă, care s-a produs în Renaştere, deschide calea proiectării
raţionale a oraşelor, bazate pe regulile simetriei, capătului de perspectivă, axialităţii etc. Sunt
revalorizate filozofiile şi ideile antice, specifice civilizaţiilor greacă şi romană. Se revine la
folosirea unor forme ideale, cum ar fi cercul, pătratul
şi steaua. Străzile sunt proiectate cu atenţie, urmărind
Concepte introduse:
uneori principii geometrice riguroase, iar noile pieţe
publice sunt reorganizate, ordonate după axe de
Sfera publică este definită ca totalitatea
mijloacelor şi căilor prin care oamenii sau
simetrie şi capătă forme regulate. Oraşul este văzut şi
grupurile de oameni îşi pot face publice
înţeles ca operă de artă, iar proiectarea ia în calcul
opiniile; ia amploare în secolul al XVII-lea,
mai ales aspectele vizuale ale oraşelor, fundamentată
simultan cu diversificarea mijloacelor de
comunicare, a dezvoltării literaturii, teatrului,
fiind pe considerente estetice şi artistice. Planificarea
presei. În prezent, sfera publică reprezintă
urbană aşa cum o înţelegem în ziua de azi îşi are
spaţiul (virtual, scris, televizat etc) în care
originea în Renaştere (schiţe şi desene pe hârtie,
oamenii discută şi dezbat diverse subiecte
construirea unor machete de studiu etc).
din viaţa socială, politică, culturală şi
economică.
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Dezvoltarea artelor va duce şi mai departe spectaculosul spaţiilor publice urbane în epoca
Barocului. Artiştii dar şi arhitecţii vor experimenta forme ca trapezul sau elipsa, cu efecte ce
accentuează perspectiva. Noile oraşe bogate vor profita de acest spectacol pentru afirmarea
puterii politice (monarhice), în opoziţie cu restul regiunilor sărace.

Modernitatea
Industrializarea şi reţelele de bulevarde ale secolului al XIX-lea.
Apariţia trenului ca nou mijloc de deplasare va impune şi un nou spaţiu public, gara – o nouă
poartă de intrare în oraş, cu o nouă estetică dată de integrarea metalului în construcţii. În acelaşi
timp, căderea regimului aristocratic după Marea Revoluţie Franceză şi dezvoltarea burgheziei
cer noi spaţii urbane: reţele de bulevarde care se întind în tot oraşul şi care fac legătura între
gări, operă, teatru, pieţe importante şi alte spaţii ale noii vieţi sociale.
Oraşul funcţionalist al secolului al XX-lea.
Pentru prima oară în istorie, gândirea oraşului
pune în centru individul şi nu comunitatea, ceea
ce inversează de fapt ierarhia spaţială şi procesul
de
edificare.
Dacă
oraşul
tradiţional
(preindustrial) era construit pornind de la spaţiul
public către cel privat, construcţia oraşului
modern porneşte de la locuinţă, aflată în centrul
preocupărilor arhitecţilor. Spaţiile publice nu mai
sunt nici delimitate, nici diferenţiate. Blocurile de
apartamente sunt elementele unei compoziţii de
volume amplasate într-o mare de vegetaţie, tăiată
de circulaţii. Acestea trebuie să fie adaptate automobilului, iar spaţiile verzi care rămân vor
răspunde nevoile de relaxare şi petrecere a timpului libe ale locuitorilor şi vor fi accesibile
tuturor. Trasarea funcţionalistă a oraşelor a prevăzut nenumărate blocuri multietajate,
bulevarde, şosele, alei şi spaţii verzi generoase, însă a lăsat cu totul deoparte spaţiile publice.
Oraşele funcţionaliste erau într-adevăr funcţionale, dar goale şi lipsite de viaţă.
Oraşul totalitar şi marile spaţii de control şi supraveghere.
Simultan cu dezvoltarea oraşului pe principii funcţionaliste, la începutul secolului XX au luat
amploare curente politice şi sociale precum naţionalismul şi socialismul. În diverse ţări s-au
instalat regimuri politice de extrema stângă sau extrema dreaptă. Conducătorii acestor regimuri
au planificat spaţii publice gigantice, al căror scop era să asigure o prezenţă controlată a
mulţimilor de oameni. În astfel de spaţii se puteau aduna sute de mii de persoane care aclamau
regimul politic şi mai ales pe conducătorul acestuia. Spaţiile publice erau astfel folosite în
scopuri politice şi propagandistice, care susţineau regimurile respective, iar cetăţenilor nu li se
permitea să îşi exprime public dezacordul. Câteva exemple de astfel de spaţii sunt: Piaţa
Tiānānmén din Beijing, China – această piaţă poate găzdui câteva milioane de oameni; pieţele
fasciste construite în oraşe germane şi italiene în timpul dictatorilor Hitler şi Mussolini;
Bulevardul Victoria Socialismului din Bucureşti, inaugurat în 1984.
Oraşul contemporan şi revenirea la pietoni.
Începând cu anii 1980 în Europa, gândirea spaţiului public a început să readucă în prim plan
dimensiunea umană, a pietonului. Acest lucru se datorează în primul rând eşecului oraşului
funcţionalist: acele spaţii verzi generoase dintre clădiri, impersonale, nu s-au umplut niciodată
de oameni, contrar intenţiei iniţiale de a le face accesibile tuturor în mod egal. Succesul
urbanistului Jan Gehl este o dovadă în plus că nu este suficient să ai un spaţiu neconstruit;
pentru ca el să fie utilizat, este nevoie de o atenţie mai mare acordată ambianţei locului şi
rezolvării conflictelor de genul pieton-automobil. Cu toate acestea, aşa cum vom vedea în
continuare, traficul intens al automobilelor, care sufocă oraşele şi spaţiile publice urbane,
reprezintă încă o problemă majoră în oraşele contemporane ale lumii.
|
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Alte momente importante din istoria spaţiilor
publice
Grădinile Antichităţii – sunt datate grădini din
perioada civilizaţiei sumeriene, cea mai veche
civilizaţie cunoscută. Alte exemple: grădinile
aflate în zona fluviilor Eufrat, Tigru, Nil, Indus,
Galben; grădinile suspendate din Babilon,
Mesopotamia; grădinile din Egiptul antic –
grădina botanică a lui Tuthmosis al III-lea;
grădinile Greciei antice - existau grădini funerare
sau divine, păduri, grădini pe lângă palate,
gimnazii, academii şi grădini destinate publicului;
grădinile chinezeşti şi japoneze – grădini ale
templelor etc.

De reţinut:
Elemente specifice trecutului se regăsesc în structura
spaţiilor publice contemporane. Istoria spaţiilor publice
constituie de fapt osatura istoriei oraşului: structura
spaţială a acestor spaţii ne vorbeşte despre cum erau
grupate clădirile, despre relaţiile comerciale dintre
locuitori, despre organizarea socială în relaţie cu
puterea, dar şi despre progresul tehnic şi evoluţia
mijloacelor de deplasare.

Biblioteca din Alexandria, Egipt – cea mai
vestită bibliotecă din Antichitate
Primul parc construit din lume este considerat a
fi La Alameda de Hércules, în Sevilla (1574)
Prima linie de metrou este inaugurată la Londra
(1863)
Primul autobuz cu motor electric – la bordul
său au urcat opt pasageri în Mannheim,
Germania (1895); designul autobuzului a fost
realizat de inginerul Karl Benz, al cărui nume a
fost asociat mai târziu mărcii Mercedes–Benz.

5. Probleme ale spaţiilor publice contemporane
Privatizarea spaţiilor publice şi favorizarea circulaţiei cu automobilul
În oraşele prezentului, doi factori principali afectează calitatea spaţiilor publice: procesele de
privatizare şi prioritizarea automobilelor în defavoarea pietonilor. Privatizarea spaţiilor publice
introduce noi constrângeri de utilizare şi reduce accesul utilizatorilor. În acelaşi timp, multe
dintre fostele pieţe centrale au devenit intersecţii destinate traficului, iar în decursul ultimelor
decenii politicile de planificare urbană au favorizat masiv prezenţa automobilelor în spaţiile
publice, atât în Romania cât şi în alte ţări din lume.
Începând cu anii ’60 ai secolului al XX-lea, privatizarea
Concepte introduse:
spaţiului public în marile centre urbane occidentale a
devenit un proces comun dar şi criticat. Prin
Parteneriatul public-privat este o modalitate de
intermediul parteneriatelor între sectorul public şi cel
cooperare între sectorul public şi cel privat, din
care ambele părţi trebuie să fie în avantaj.
privat, s-a ajuns la controlarea multor spaţii publice de
Sectorul privat (diverse firme sau companii) care
către sectorul privat, sub pretextul că autorităţile
deţine resurse financiare şi un mod de operare
administrative şi agenţiile publice nu au suficiente
eficient este chemat de către autoritatea publică
locală sau centrală (în general primării, dar nu
resurse pentru a administra singure aceste spaţii.
În ceea ce priveşte prioritizarea traficului cu maşina,
acesta este un proces care datează din perioada
planificărilor funcţionaliste, despre care am vorbit deja
în secţiunea anterioară. Punctul culminant al prezenţei
automobilului în planificarea urbană a fost în anii ’60.
Mulţi arhitecţi şi planificatori urbani din acea perioadă
au acordat prioritate maximă automobilului ca mijloc
de deplasare prezent în planurile şi machetele lor.
Această tendinţă s-a manifestat în detrimentul
116

|

numai), pentru a participa într-un proiect care
este definit şi iniţiat de către autorităţi. Obiectivele
proiectelor respective sunt legate de
responsabilităţile autorităţilor: oferire de servicii
publice, consolidarea infrastructurii, gestiunea
eficienta a proprietăţilor publice etc. Autorităţile
publice fixează un cadru de parteneriat şi
societăţile comerciale private se asociază datorită
faptului că pot face profit, dar numai acţionând
după nişte reguli clare. Practic, procedurile de
licitaţie sunt înlocuite de procese de selecţie şi
negociere.
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dezvoltării altor posibilităţi de deplasare şi mai
ales în defavoarea spaţiilor publice destinate
pietonilor
În prezent, multe oraşe ale lumii sunt încă
bazate pe cultura maşinii iar automobilul este
încă „regele oraşelor”. Cu toate acestea,
urbanismul bazat pe utilizarea/încurajarea
automobilului începe să fie din ce în ce mai
criticat, iar planificările urbane moderne
încearcă să redea spaţiilor publice rolul de
factori care stimulează relaţiile sociale şi
interacţiunea umană. Totodată, aceste politici
moderne urmăresc să favorizeze pietonii şi
transportul alternativ, în locul automobilelor. În
oraşele în care se aplică principiile urbanismului
inteligent se investeşte în transportul în comun,
în extinderea reţelelor de metrou, se creează
benzi de biciclete, se restricţionează accesul
maşinilor în centru, se încearcă evitarea
parcărilor din zonele centrale. Aceste iniţiative
fac parte din ansamblul politicilor publice şi toate
acestea au un scop comun: acela de a reda
oraşul pietonilor. Conform acestor principii,
oraşele trebuie să beneficieze de politici ale
transportului public şi de o politică de control al
automobilelor.

Concepte moderne de urbanism
• Walkability (înlesnirea posibilităţii de a te
deplasa pe jos într-un oraş)- se referă la cât de
accesibile sunt anumite zone pentru plimbat şi
mers pe jos. Elemente care influenţează
capacitatea de deplasare pe jos sunt trotuarele,
aleile, potecile şi diverse facilităţi pentru
pietoni. În prezent, acesta este un concept
foarte important folosit în designul urban.
• Copenhaghenizare – concept derivat din
numele capitalei daneze Copenhaga, renumită
pentru
infrastructura
sa
urbană
care
favorizează pietonii şi bicicliştii. Se referă la
implementarea de măsuri care să faciliteze
deplasarea pietonilor şi să stimuleze mersul pe
bicicletă, în defavoarea automobilului. Acest
concept susţine orientarea transportului public
din oraşe către ciclism şi mers pe jos,
descurajarea deplasării cu automobilul, toate
acestea având multiple avantaje pe plan
ecologic şi legat de sănătate. Conceputul este
folosit în planificarea urbană şi în designul
urban.

O practică des întâlnită în cadrul parteneriatelor
public-privat este următoarea: companiile private
asigură amenajarea unor spaţii publice şi a unor
zone de agrement intrând uneori în contradicţie
cu regulamente locale de construcţie. Astfel, se
ajunge la situaţia în care companiile private pun
la dispoziţia publicului diverse spaţii cum ar fi
parcuri, piaţete, zone publice acoperite etc. Însă
aceste spaţii nu sunt spaţii publice propriu zise, ci
sunt nişte spaţii private puse la dispoziţia
publicului (de ex.: o piaţetă din faţa unui mall).
Fiind de fapt spaţii private, acest lucru înseamnă
că proprietarii lor îşi rezervă dreptul de a îngrădi
accesul persoanelor considerate „nepotrivite”,
acest lucru venind în contradicţie cu principiul
democratic al spaţiului public, conform căruia
oricine are dreptul să le frecventeze.

Câteva date legate de trafic în Europa
1896 – maşina cu motor ajunge în Europa
1936 – se inaugurează prima autostradă din
Europa
1956 – numărul maşinilor atinge 53 de milioane
1986 – avertizare la nivel global: atmosfera este
supraîncărcată cu CO2, din care o parte
însemnată provine de la gazele de ardere emise
de vehicole
Următoarele companii susţin sloganul „mai multe
drumuri, mai mult profit!”: Phillips, Shell Oil, Fiat,
Siemens, Petrofina, Olivetti, MAN, Volvo, BP,
Nestle, Titan Cement, Daimler Benz, Carlsberg,
Total, Pirelli, Unilever, Lafarge Coppee
1991 – Comisia Europeană propune 12 000 km
de noi autostrăzi
1992 – apar reţelele transeuropene de autostrăzi
1994 – poluarea cauzată de trafic antrenează o
creştere semnificativă a cazurilor de astm
1995 – La conferinţa mondială „United Nations –
Convention on Climate Change”, în Berlin,
politicienii nu se pot pune de acord asupra unor
măsuri de reducere a CO2.

În 2003 o autostradă interstatală importantă din
oraşul american Boston a fost demolată; în locul
ei s-a construit un sistem de tunele sub oraş.
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• Urbanism inteligent – acest tip de urbanism conţine principii menite să găsească un
echilibru în rezolvarea diferitelor probleme cu care se confruntă un oraş. Aceste principii
sunt:dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului, conservarea patrimoniului cultural şi
arhitectural, infrastructură eficientă, crearea de spaţii publice, maximizarea transportului
public, integrare regională, proiectare la scară umană, integritate instituţională. Designul în
jurul omului este un concept ce pune în prim plan pietonul şi mai ales scara umană. Mersul pe
jos reprezintă un mijloc de mobilitate, în special în zonele centrale. Acest lucru influenţează
designul străzii şi transformă trotuarul într-un continuu spaţiu public. Scara umană este de
asemenea un element important. Chiar dacă o clădirea este de gabarit mare, designul şi
rezolvarea la nivelul străzii trebuie să fie „prietenoase“ cu utilizatorul.

De reţinut:
Spaţiile publice din multe oraşe ale lumii se confruntă în prezent cu diverse probleme: trafic
intens al automobilelor, care necesită din ce în ce mai mult spaţiu, în detrimentul nevoilor
pietonilor; privatizare accelerată, în urma căreia spaţiile publice ajung să fie deţinute în mod
privat iar accesul la ele devine condiţionat. Cu toate acestea, tendinţele urbanismului modern
(denumit şi „urbanism inteligent”) sunt de a lua în calcul mai degrabă nevoile pietonilor, de a
promova transportul alternativ şi spaţiile publice de calitate.

Prezenţa în spaţiul public şi modalităţile de supraveghere
Un alt aspect important legat de problemele contemporane ale spaţiilor publice este vizibilitatea
pe care acestea o permit indivizilor. Deşi în mod teoretic spaţiile publice sunt spaţii
democratice, în care este loc pentru toată lumea, în realitate lucrurile nu stau întotdeauna aşa.
Cu toate că nu există reguli scrise în acest sens, anumite persoane sunt mai puţin tolerate decât
altele în spaţiile publice, iar
prezenţa lor este mai puţin
dorită sau stimulată. Câteva
exemple de astfel de
persoane : oamenii fără
adăpost; imigranţii; tinerii
cu
comportamente
neconformiste; cerşetorii şi
cei vizibil săraci. În cadrul
studiilor sociale urbane,
aceşti cetăţeni au fost
numiţi „indezirabili”. La
acest fapt se adaugă
temerile conform cărora
oraşul poate fi o sursă de
întâmplări neplăcute sau
violente, şi astfel au apărut
modalităţile de supraveghere
a spaţiilor publice, care s-au consolidat în timp din ce în ce mai mult.
Acest lucru trebuie pus în relaţie cu ceea ce ştiinţele sociale care au ca obiect de studiu oraşul au
numit frica urbană. Mai precis, din punct de vedere al sentimentului de frică urbană, spaţiul
public este perceput ca nesigur, ca o sursă de pericole şi lucruri neplăcute. Potrivit acestei optici,
trebuie să fim cu ochii în patru, să nu avem încredere în străini şi să nu frecventăm zonele pe
care nu le cunoaştem. Instituţionalizarea fricii urbane, adică răspândirea şi legitimarea oficială a
părerilor conform cărora spaţiul public şi oraşul sunt surse de potenţiale pericole, reprezintă un
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proces care datează din anii ’60 ai secolului al XX-lea şi care a justificat de-a lungul timpului
întărirea şi consolidarea modalităţilor de supraveghere a spaţiilor publice.
Toţi cercetătorii urbani care au analizat „indezirabilii” în situaţiile lor sociale cotidiene, în
relaţiile lor micro-sociale şi în sistemele macroeconomice care îi cuprind, au concluzionat că
aceştia creează mult mai puţine probleme în
Artistul Manu Chao vorbeşte în cântecele sale
despre aşa numiţii desaparecidos (cei care nu se
comparaţie cu măsurile luate împotriva lor.
văd);
această denumire simbolică se referă fla
Conform
analizelor
şi
studiilor
făcute,
imigranţii care există în marile oraşe ale lumii. De
„indezirabilii" nu sunt anti-sociali sau periculoşi, ci
regulă, o dată stabiliţi undeva, imigranţii devin o
sunt în conflict cu practicile, valorile, reprezentările
minoritate care nu e văzută cu ochi buni; au o
situaţie socială semi-clandestină, dar totuşi
celor care au planificat sau planifică spaţiile
tolerată într-o oarecare măsură. Se poate spune
oraşului. În procesul decizional asupra utilizării
că preţul plătit pentru a fi toleraţi în societăţilespaţiilor publice urbane există întotdeauna aspecte
gazdă este invizibilitatea lor pe scena socială.
http://www.youtube.com/watch?v=H2W4wglPW2c
aflate sub semnul întrebării.
Spre exemplu, decidenţii şi susţinătorii lor
economici (elitele economice) nu folosesc spaţiul
public al oraşului, fiind izolaţi în spaţii private şi
păzite; pentru ei, oraşul este o necunoscută, o sursă
de nesiguranţă şi temeri. Aceste frici se dezvoltă
împotriva celor mai vizibili dintre marginali.
Măsurile luate împotriva lor (de ex.: lipsa locurilor
de stat jos, băncile scurte pe care nu se poate
întinde o persoană, iluminatul masiv, controlul
continuu, copacii rari, etc), afectează tot oraşul. În
plus, induc şi altor locuitori urbani această teamă
de necunoscut; sau chiar împing grupuri iniţial
inofensive către comportamente extreme, de
apărare sau revoltă.
Astfel, supravegherea spaţiilor nu face decât să
limiteze viaţa lor socială. Spaţiile planificate şi
amenajate în spiritul temerii de insecuritate şi fricii
faţă de alţi oameni sunt tratate ca atare în viaţa de
zi cu zi. Pe când locurile deschise pentru oricine,
inclusiv pentru „indezirabili”, nu au probleme, fie
pentru că indezirabilii sunt în minoritate şi se pierd
în diversitatea utilizatorilor, fie pentru că orele şi
modurile de folosire ale diverşilor utilizatori nu se
suprapun şi deci aceştia nu au ocazia să intre în
conflict.

Sans-papiers (fără acte) este o mişcare socială
apărută în Franţa în 1996, când 15.000 de
locuitori ai Parisului au ieşit în stradă să-şi
manifeste solidaritatea cu 300 de lucrători
imigranţi care ocupaseră, în semn de protest,
clădirea bisericii Saint-Ambroise din Paris, pentru
că autorităţile franceze refuzau regularizarea
situaţiei lor şi a familiilor lor pe teritoriul naţional.
Mişcarea Sans-papiers – actualmente UDEP
(Uniunea pentru apărarea persoanelor fără acte)
militează împotriva rasismului, împotriva unei
Europe-fortăreaţă, pentru menţinerea dreptului la
azil în Franţa (considerat ca o datorie a statului
francez), pentru prezenţa imigranţilor în viaţa
socială a oraşelor. Pornind de la premisa că
imigrantul este o persoană care, pentru a
supravieţui, este obligată să îşi ascundă atât
statutul (ilegal), cât şi corpul, prezenţa fizică,
devenind astfel invizibil social, UDEP militează
pentru integrare, vizibilitate, reapariţie în spaţiul
urban şi dreptul imigranţilor de a folosi oraşul la
fel ca toţi ceilalţi cetăţeni.

De reţinut:
Ca temă de reflecţie legată de supravegherea
spaţiilor publice, ne putem gândi la următoarea
întrebare: în oraşul contemporan, cât de publice
sunt de fapt spaţiile publice, aflate în proprietate
publică, în folosinţă colectivă, dar care sunt
supravegheate de firme private şi sunt segregate
între cetăţeni dezirabili şi cetăţeni indezirabili?
|
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Spaţiul public virtual
Noile modalităţi de comunicare, cum ar fi telefonul mobil şi computerul, au generat modalităţi
noi de interacţiune umană. Acest lucru se reflectă şi asupra spaţiilor publice, în sensul în care
prezenţa umană şi contactele directe specifice acestora sunt din ce în ce mai des înlocuite de
comunicarea prin medii electronice. Aşa cum ne spune Jan Gehl, „prezenţa activă, participarea şi
experienţa pot fi substituite prin uitatul pasiv la fotografii, pentru a vedea ce au trăit alţii în alte părţi.
Automobilul a făcut posibilă înlocuirea participării active la evenimente sociale spontane cu excursii
selective, care vizează numai anumiţi prieteni şi anumite evenimente”6.
Aparent, acest lucru nu constituie o problemă. Este un lucru pozitiv faptul că beneficiem de
mijloace tehnice moderne, că putem folosi internetul, că aflăm întotdeauna lucruri noi, că ne
putem informa despre absolut orice lucru. Mai mult, reţelele sociale virtuale atât de populare au
facilitat chiar schimbări sociale importante, cum ar fi revoluţiile recente din statele arabe (de ex.:
Egipt şi Tunisia). Potenţialul de schimbare socială pozitivă pe care îl deţine lumea virtuală şi pe
care îl pot activa oamenii este unul uriaş.
Dar există şi o altă faţetă a lucrurilor. De exemplu, internetul, la rândul său, devine din ce în ce
mai privat. Multe dintre cele mai populare site-uri şi reţele sociale pe care le accesăm sunt
deţinute de companii, adică sunt afaceri private. În plus, unele site-uri permit accesul doar dacă
plăteşti o taxă. Myspace, YouTube, Facebook sunt reţele extrem de populare utilizate zilnic de sute
de milioane de oameni. În mod frecvent socializăm cu prietenii noştri în aceste medii sau ne
facem prieteni noi. Cu alte cuvinte, aceste reţele sunt deja nişte LOCURI, unde ne întâlnim cu
prietenii, unde dialogăm, unde vedem ce au făcut alţii şi unde schimbăm orice fel de informaţii.
Dar ele rămân nişte locuri virtuale. Trebuie să fim conştienţi de un lucru: de fiecare dată când ne
înregistrăm şi publicăm orice fel de date, de la melodia preferată până la locul unde ne-am
petrecut sfârşitul de săptămână, astfel de informaţiile care ne privesc personal pot fi utilizate în
diverse cercetări de piaţă. În general, cercetarea de piaţă este întotdeauna interesată de
preferinţele şi părerile adolescenţilor şi folosită de marile companii pentru a vinde apoi produse
cât mai adecvate şi adaptate gusturilor tinerilor. Cu toate acestea, multe dintre informaţiile
utilizate în cercetarea de piaţă sunt obţinute fără acordul direct al celor vizaţi. Astfel,
informaţiile postate în scopul socializării ajung să fie folosite în scopuri comerciale şi aducătoare
de profit, din care cei vizaţi nu au nimic de câştigat.
Pe de altă parte, mai există un aspect important legat de internet: la început de secol XXI,
accesul la internet este încă inegal: sunt ţări în care doar puţini oameni au acces la internet, sunt
zone din lume în care calitatea conexiunii internet este foarte scăzută, sunt zone în care
singurele surse de internet sunt bibliotecile publice locale, sunt ţări în care informaţiile
conţinute de WorldWideWeb sunt cenzurate. În anumite ţări ale lumii există persoane care
călătoresc câţiva kilometri pentru a se conecta câte o oră într-o localitate cu internet, în timp ce
mulţi oameni nu îşi permit nici măcar un computer.

De reţinut:
Spaţiile publice virtuale aduc în discuţie aspecte problematice, care prezintă un dublu tăiş:
prin intermediul socializării virtuale există pe de o parte un potenţial semnificativ de schimbare
socială, pe de altă parte există posibilitatea izolării sociale şi a unei vieţi sociale nesănătoase.
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Jan Gehl, Viaţa între clădiri, ed. Igloo Media, 2011, pg. 49
|

Miruna Tîrcă

6. Modalităţi de folosire a spaţiului public
Spaţiul public ca loc cultural

Ca puncte esenţiale din structura unui oraş,

Diverse manifestări culturale pot avea loc în spaţiile
spaţiile publice dezvoltă funcţii variate. Să ne
gândim de exemplu la un parc. El poate avea
publice urbane, umplând astfel de culoare şi vitalitate
semnificaţii şi întrebuinţări diferite: pentru copii
un oraş. Pentru a ilustra acest lucru, vom oferi detalii
este un loc de joacă; pentru adulţi este un spaţiu
despre câteva tipuri de evenimente care şi-au ales ca
de relaxare; pentru un organizator de evenimente
este un loc în care poate susţine un spectacol
teren de exprimare spaţiul public:
sau un concert; pentru vârstnici un loc în care se
•
Street Delivery – este un festival de artă
pot odihni şi socializa; un sculptor poate folosi
urbană iniţiat în 2006 de către Fundaţia Cărtureşti şi
spaţiul parcului pentru o expoziţie; primăria poate
instala corturi pentru a adăposti o expoziţie
Ordinul Arhitecţilor din România, care are loc anual
temporară sau o campanie. Aşadar, spaţiile
în Bucureşti şi Timişoara, pe străzile Artur Verona,
publice se caracterizează prin multifuncţionalitate,
respectiv Florimund Mercy. Motto-ul festivalului este
care se adaptează la nevoile diverselor categorii
următorul: „Închidem strada pentru maşini şi o deschidem
de oameni
pentru oameni”. Scopul declarat al festivalului este de
pune în evidenţă drepturile pietonilor şi de a
convinge autorităţile să creeze trasee pietonale
Spaţiile publice au un caracter complex şi
dezvoltă semnificaţii profunde; putem spune
culturale care să includă cele două străzi care
despre ele că sunt un fapt politic. În primul rând,
găzduiesc
festivalul.
Conform
declaraţiilor
spaţiile publice capătă viaţă şi se configurează
organizatorilor, străzile pe care se desfăşoară
prin intermediul proiectelor de amenajare
demarate de autorităţi şi al bugetelor publice.
festivalul „devin pentru trei zile insule autonome în
Bugetul de administrare şi planificare a unui oraş
centrul oraşului, proiecte pilot pentru cum poate arăta un
îi priveşte pe toţi locuitorii acestuia şi poate fi
oraş care îşi respectă pietonii. Principalele interese şi nevoi
totodată expresia intereselor politice ale
ale cetăţenilor oraşului capătă astfel formă, fie că au sau nu
momentului. Mai mult, spaţiile publice au fost prin
tradiţie un loc al manifestării intereselor variate, al
maşină: arte, arhitectură, urbanism, ecologie, film, mâncare
conflictelor, al disputei şi al negocierii. Marile
sănătoasă, muzică, sport, jocuri pentru copii, ateliere, târg.
schimbări sociale din diverse perioade ale
Street Delivery reinventează şi întăreşte rolul structural pe
omenirii au pornit adeseori din stradă, adică din
spaţiul public. Acesta este şi înţelesul popularei
care forul public l-a jucat în toate oraşele europene,
expresii „a ieşi în stradă”. Aşa cum ne spune
încurajează gradarea complexă între spaţiul public şi cel
Şerban Ţigănaş, preşedinte al Ordinului
privat, propune un mediu urban care să inspire viaţa de zi
Arhitecţilor într-un articol din cartea „Artă,
tehnologie şi spaţiu public”1, ceea ce defineşte în
cu zi şi converteşte peisajul dezolant în ambient viu”7.
permanenţă
spaţiul public este o „probabilitate
În Timişoara, după trei ediţii ale festivalului,
evenimenţială”, în sensul că tot timpul aici există
autorităţile au aprobat transformarea străzii
cea mai mare probabilitate să se întâmple ceva:
pornind de la spectacole, publicitate, campanii,
Florimund Mercy în pietonală. În Bucureşti, acest
propagandă până la demonstraţii, accidente,
lucru nu s-a întâmplat încă pentru strada Arthur
marşuri, manifestări violente etc. Tocmai de
Verona.
aceea, spaţiul public este supus unor factori de
• ONG Fest – este un festival anual organizat de
regularizare cum ar fi supravegherea, controlul,
impunerea disciplinei stradale, autorizarea
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, care are
manifestaţiilor etc. În continuare, vom analiza pe
loc în mai multe oraşe din România. Festivalul se
rând câteva modalităţi de folosire a spaţiilor
desfăşoară în aer liber, în diverse spaţii publice,
publice.
adunând laolaltă diverşi reprezentanţi ai societăţii
civile româneşti (organizaţii non guvernamentale sau
non-profit, fundaţii, grupuri de acţiune, etc). Organizat anual, ONG Fest îşi propune să
contribuie la sporirea numărului de cetăţeni implicaţi activ în comunitate, la dezvoltarea
spiritului asociativ şi la creşterea implicării asociaţiilor şi fundaţiilor din România în societate.
De asemenea, îşi propune „să stabilească un model de interacţiune directă între ONG-uri şi cetăţeni,
care să devină o tradiţie a societăţii civile şi să stimuleze dezbaterile publice între ONG-uri, instituţii
publice, companii, mass-media şi cetăţeni, reunind actorii societăţii civile”. 8

7
8

Sursa: http://blog.carturesti.ro/evenimente/street-delivery-2011, http://streetdelivery.ro/street-delivery/]
Sursa: http://ongfest.ro/despre-eveniment/
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Street Delivery 2010. Muzică de stradă în Cuba. Piesă de teatru într-un parc din Bucureşti

• Carnavalul din Rio de Janeiro, Brazilia – este considerat cel mai mare carnaval din lume;
reuşeşte să adune pe străzi milioane de oameni, dintre care mulţi turişti. Diverse şcoli de samba,
un dans specific brazilian cu influenţe africane, defilează în competiţie în cadrul carnavalului.
Muzica, dansul, costumele colorate şi luxuriante, o multitudine de petreceri stradale care au loc
în toate cartierele oraşului în cadrul carnavalului definesc această manifestare uriaşă anuală.
• Alte tipuri de festivaluri: de artă, gastronomie, etnice etc. Un oraş poate să găzduiască astfel
de manifestări, care contribuie la revitalizarea spaţiilor publice şi a relaţiilor sociale dintre
cetăţeni. Spre exemplu, Festivalul George Enescu are loc la fiecare doi ani în Bucureşti,
cuprinzând şi concerte de muzică clasică în aer liber; aceste concerte sunt gratuite şi au loc în
Piaţa Revoluţiei, care este amenajată special pentru a găzdui manifestările evenimentului.
• Evenimente culturale la firul ierbii (grassroots) – sunt evenimente organizate la scară mai
mică de către grupuri şi comunităţi locale. Acestea pot fi evenimente de cartier, evenimente
organizate în spaţii publice de asociaţii şi grupuri de tineri etc.

Spaţiul public ca loc al participării
Participarea în spaţiul public presupune nu numai utilizarea propriu zisă dar şi implicarea activă
în procesul de decizie asupra spaţiului public, ceea ce obligă la asumarea şi respectarea unor norme.
Participarea publică reprezintă o expresie a unei culturi urbane mature, în care cetăţenii iau parte
la viaţa civică. Participarea publică înseamnă implicarea în deciziile publice care ne afectează
viaţa de zi cu zi, cum ar fi: distrugerea unui spaţiu verde, demolarea unei clădiri cu valoare
istorică, crearea unei piste pentru biciclişti etc. Participarea publică poate fi pusă în practică
folosindu-se mai multe modalităţi: de la participarea la
şedinţele de consiliu al administraţiei publice din oraşul
nostru, până la solicitarea de informaţii autorităţilor,
Concepte introduse:
scrierea de petiţii, organizarea de manifestaţii şi
Politica publică – un program de acţiune
evenimente sau acţiuni de revendicare a spaţiilor publice.
guvernamentală într-un anumit sector de
În orice formă s-ar manifesta, participarea publică
dezvoltare a unei societăţi; consultarea societăţii
rămâne un act fundamental pentru consolidarea unei
civile în elaborarea propunerilor de politici publice
societăţi democratice, în care cetăţenii participă în mod
este un proces esenţial pentru reuşita şi eficienţa
acestora
egal la decizii şi se implică în dezvoltarea oraşelor pe care
Politica urbană este acea politică publică ce
le locuiesc.
constituie rezultatul unei preocupări pentru
dezvoltarea urbană ca sector al unei societăţi.
Preocuparea pentru spaţiul public este o
secvenţă a acestei politici urbane şi ar trebui să
trezească interesul fiecărui locuitor al unui oraş.
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Exemple de modalităţi de participare în spaţiul
public:
a) Susţinerea unor cauze şi acţiuni punctuale
Spaţiul public reprezintă cel mai bun loc pentru
expunerea unor cauze şi derularea unor acţiuni
care vizează anumite probleme sociale, care
interesează o colectivitate largă de oameni. Astfel
de acţiuni sunt o expresie a activismului civic. În
general, activismul presupune eforturile concertate
ale oamenilor, cu scopul de a produce schimbări
sociale, politice, economice sau ecologice.
Activismul se manifestă în diverse forme: petiţii,
scrisori adresate politicienilor, artă stradală cu
mesaj politic, boicoturi, manifestaţii, demonstraţii,
proteste, greve etc.
b) Manifestaţii şi revolte
Cum spuneam mai devreme în acest capitol, strada
a constituit de-a lungul timpului locul din care au
pornit şi în care s-au consolidat diverse schimbări
sociale. Mai mult decât susţinerea cauzelor şi a
acţiunilor punctuale, manifestaţiile şi revoltele
reprezintă evenimente de amploare, care implică
segmente largi din populaţie şi care au potenţialul
de a produce anumite schimbări într-o societate.

Exemple de cauze şi acţiuni voluntare
•
Protest împotriva adoptării legislaţiei care
promovează eutanasierea câinilor – a fost
organizat de Protecţia Animalelor, organizaţie
care militează împotriva eutanasierii câinilor
comunitari şi în favoarea sterilizării acestora, în
Bucureşti, aprilie 2011.
• Speakers corner – reprezintă un spaţiu în
aer liber în perimetrul unui oraş, unde sunt
permise discursurile publice şi dezbaterile; oricine
poate lua cuvântul. Un speakers corner foarte
cunoscut este cel din Hyde Park, Londra.

Piaţa Tahir, Cairo, Egipt – în 2011, această piaţă
a fost punctul de izbucnire al unei revoluţii care a
dus la răsturnarea regimului dictatorial din Egipt,
condus de preşedintele Hosni Mubarak. Piaţa
Tahir a devenit un simbol al demonstraţiilor pentru
democraţie în Egipt. Ulterior, aceste demonstraţii
s-au extins şi în alte state arabe.

c) Mişcări sociale şi acţiuni de revendicare a spaţiilor
publice
În prezent, o serie de teoreticieni, urbanişti,
cetăţeni şi activişti militează pentru recuperarea
spaţiilor publice din oraşe, în sensul redării
Piaţa Universităţii, Bucureşti – această piaţă a
acestora pietonilor, mai puţin automobilelor sau
devenit un simbol al Revoluţiei din 1989 care a
intereselor private, promovându-se totodată o
dus la înlăturarea regimului comunist.
utilizare activă a acestora, bazată pe revendicare,
ocupare şi exprimare.
• Reclaiming the streets (revendicarea străzilor) - este o mişcare urbană conturată în Marea
Britanie la începutul anilor ’90 ai secolului al XX-lea, ca formă a protestelor numite anti-road
(împotriva străzii), în timpul anilor ’60–’70 ai secolului al XX-lea, ca modalitate de a contesta
planurile de construire a unor noi autostrăzi sau de modificare a unor şosele. Drept rezultat al
protestelor şi opoziţiei publice, multe dintre aceste planuri au fost abandonate. În esenţă,
mişcarea RTS se opune aşa numitei „civilizaţii a maşinii”, susţinând că străzile ar trebui să
aparţină mai degrabă pietonilor decât vehiculelor. O manifestare RTS presupune acţiuni
nonviolente de ocupare a unei străzi, şosele sau autostrăzi şi ulterior desfăşurarea unor
petreceri improvizate pe chiar spaţiul respectivei străzi. În timp ce unii ar putea argumenta că
această mişcare încurcă traficul şi derutează şoferii, filozofia „invadatorilor de şosele” afirmă că
ei inaugurează spaţii publice pentru petrecerea timpului în mod gratuit. Ceea ce provoacă
întotdeauna blocaje, conform crezului mişcării, este traficul vehiculelor şi nu circulaţia
pietonilor, iar maşinile par să ocupe din ce în ce mai mult spaţiu în detrimentul oamenilor.
• Critical Mass (masa critică) – „masa critică” este un concept utilizat în cadrul studiilor
sociale, al fizicii şi al tehnologiei. Ca şi acţiune socială, masa critică se refera la o mulţime de
oameni care merg pe biciclete, fiind atât de mulţi încât reuşesc să încurce sau să blocheze
|
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traficul maşinilor. Acest tip de acţiune se referă la o
modalitate de protest care are ca scop reducerea
priorităţii absolute pe care o au în general
automobilele în oraşe. MC este un eveniment care
se ţine în peste 300 de oraşe ale lumii, de regulă în
ultima vineri dintr-o lună. Zeci, sute şi chiar mii de
biciclişti se adună şi merg împreună pe acelaşi
traseu. Astfel de manifestări există şi în oraşe
româneşti: Iaşi, Timişoara, Bucureşti etc. Adeseori,
participanţii la CM susţin că adunările lor nu
reprezintă un protest, ci mai degrabă o celebrare a
ciclismului, bazată pe aglomerări spontane de
indivizi. De pe aceste poziţii ei încearcă să îşi
argumenteze şi să îşi câştige un statut legal.

În anul 2005 a existat o astfel de manifestaţie în
Bucureşti, ca reacţie la interdicţia de a circula cu
bicicleta pe majoritatea arterelor şi bulevardelor
din oraş, promovată de Comisia Tehnică de
Circulaţie din cadrul Primăriei Generale a
Municipiului Bucureşti. Plimbarea pe bicicletă a
atras peste 200 de persoane şi a reuşit să
determine un rezultat pozitiv, întrucât Comisia
Tehnică de Circulaţie a retras interdicţia
respectivă şi bicicliştii au putut iarăşi să circule pe
şoselele oraşului.

• Guerilla gardening (grădinăritul ca formă de gherilă) - reprezintă o formă de grădinărit
urban care se realizează fără permisiune pe proprietăţi care nu aparţin grădinarilor. De multe
ori aceste proprietăţi sunt maidane şi situri abandonate din oraşe. Motivaţiile celor care practică
o astfel de activitate sunt diverse: unii o fac din pasiune pentru grădinărit, alţii o fac ca gest
politic, aducând în discuţie chestiuni legate de folosirea spaţiilor publice şi de drepturile asupra
pământului nefolosit. Argumentele celor care practică această formă grădinărit susţin că
terenurile urbane abandonate sau nefolosite trebuie revendicate şi valorificate. Unii grădinari
plantează flori şi legume noaptea, pentru a nu fi remarcaţi. Alţii plantează ziua, ca formă de
implicare comunitară şi activism. Există destule cazuri de răspunsuri pozitive şi încurajări din
partea municipalităţilor şi, astfel, „grădinăritul de gherilă” tinde să se normalizeze şi să fie
acceptat ca un fapt obişnuit.

De reţinut:
Modalităţile de folosire a spaţiilor publice sunt variate: de la manifestări culturale şi artistice,
până la manifestări ale nemulţumirii populare sau manifestări care încearcă să redefinească
spaţiul public, în sensul unei folosiri mai active, orientate spre oameni şi activităţi gratuite, mai
degrabă decât spre automobile sau spre generarea profitului.

7. Arta şi spaţiul public
În spaţiile publice din orice oraş există diverse forme de artă publică. Înainte de a defini arta
publică vom spune că ea păstrează o definiţie deschisă, deoarece există o sumedenie de
manifestări artistice care aspiră la acest statut. Definirea artei publice este adesea dezbătută de
diverşi specialişti în teoria artei, de artişti şi public.
De obicei, se acceptă faptul că arta publică se referă la acele lucrări amplasate, desfăşurate şi
gândite a fi în spaţiul public, realizate prin orice fel de mijloace artistice. Astfel, avem de-a face cu
mai multe tipuri de artă publică: de la statui, sculpturi, monumente, mozaicuri şi memoriale până la
desene cunoscute sub numele de Graffiti, diverse forme de intervenţii urbane sau evenimente
artistice temporare. Se consideră că monumentele, statuile şi memorialele reprezintă cele mai
vechi forme de artă publică, dar putem spune chiar despre arhitectură că reprezintă o astfel de
artă.
Arta publică poate fi vizuală sau performativă, durabilă sau efemeră. O pictură murală sau un
spectacol improvizat de jonglerie sunt în egală măsură manifestări ale artei publice, la fel ca şi o
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sculptură sau un spectacol performativ realizat de un grup de artişti.
Indiferent de tipul artei publice, mediul urban îi oferă întotdeauna cea mai bună expunere, sub
forma unui număr mare de potenţiali privitori sau consumatori. Oraşul şi arta publică dezvoltă
astfel reciproc o relaţie dinamică, în care adeseori arta dă culoare vieţii urbane şi atenuează
efectele tensiunilor specifice (de ex.: trafic, zgomot, agitaţie, mulţimi care trebuie să împartă
aceleaşi spaţii etc). Arta publică stimulează interacţiunea pozitivă între oameni şi contribuie la
îmbunătăţirea spaţiilor publice.
Totodată, arta publică ne ajută să dezvoltăm o relaţie mai apropiată cu un oraş. O formă de
artă publică poate funcţiona ca reper în traseele noastre zilnice (de ex.: un monument, un
Graffiti sau o pictură murală, o statuie etc). Ne ajută să dăm o formă personală spaţiului urban,
să îl cunoaştem mai bine, să reuşim să ne alcătuim o hartă mentală familiară şi să ne mişcăm cu
încredere în el. Un obiect de artă publică reuşit face un loc mai plăcut şi sparge monotonia
peisajelor urbane, oferind varietate şi repere. Oraşul devine astfel mai puţin confuz şi un loc în
care se poate locui mai bine. Toate aceste lucruri sunt legate de relaţiile cu spaţiul pe care le
dezvoltă fiecare dintre noi şi sunt valabile fie că e vorba de oraşul nostru, fie de unul pe care
tocmai îl vizităm şi de care încercăm să ne apropiem. Nu în ultimul rând, arta publică
permanentă poate să confere identitate culturală unui loc şi să ajungă să reprezinte un simbol
al respectivului oraş. Spre exemplu, oraşul Târgu Jiu este cunoscut pentru operele sculptorului
Constantin Brâncuşi, amplasate în diverse spaţii din acest oraş.
Arta publică interactivă este un tip de artă care încearcă să implice în mod activ publicul. Spre
exemplu, în faţa instituţiei Ontario Science Center din Canada se află o instalaţie interactivă sub
forma unei fântâni care este în acelaşi timp un instrument muzical; trecătorii pot „cânta” la
fântâna-instrument prin blocarea jeturilor de apă şi producerea de sunete prin intermediul unor
mecanisme din interiorul sculpturii.
Artă performativă - un concept controversat, care nu are o definiţie unanim acceptată şi care
este supus unui permanent proces de redefinire. Arta performativă este adesea
neconvenţională, urmărind să conteste convenţiile artei considerate tradiţionale; artiştii care
practică arta performativă încearcă să provoace spectatorii să gândească şi să perceapă în
moduri diferite de cele cu care sunt obişnuiţi. Un spectacol performativ (performance) poate avea
loc oriunde: de la galerii de artă şi muzee până în spaţiul public al străzii sau al parcurilor. Poate
fi planificat sau spontan, poate avea spectatori sau nu, poate fi prezentat în direct sau prin
intermediul diverselor canale media; artistul care iniţiază un performance poate să fie sau să nu
fie prezent; performance-ul poate cuprinde elemente specifice mai multor arte ale spectacolului
(de ex.: dans, teatru, poezie, circ), fără a reprezenta nici una dintre acestea. O sub-specie a
acestei arte o reprezintă ceea ce se numeşte happening, care are loc de multe ori în spaţiul public
sub forma unui eveniment sau a unei situaţii improvizate. Artişti reprezentativi pentru
performance art: Andy Warhol, Marina Abramovici, Laurie Anderson.
Arta publică oficială: este de obicei autorizată şi sprijinită financiar prin intermediul diverselor
structuri administrative şi politice (de ex.: Primărie, Ministerul Culturii, Guvern). Arta publică
poate fi produsă la cererea unei primării, municipalităţi sau instituţii.
Uneori există bugete speciale pentru arta publică şi pentru încurajarea expresă a acesteia de
către guvern. Cu toate acestea, controversele stârnite în jurul artei publice nu lipsesc: de obicei,
sunt criticate modalităţile de cheltuire a banilor publici pe opere de artă pe care unii le
consideră nereprezentative şi inutile, dar şi aspecte legate de amplasament, siguranţă,
considerente de ordin estetic sau faptul că arta publică este uneori folosită în scopuri politice şi
de propagandă.
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Piaţa Universităţii, Bucureşti. Sculptura este
realizata de artistul Ioan Bolborea, după o
schiţă a artistei italiene Domenica Regazzoni.
Domenica Regazzoni este autoarea unui ciclu
de viori, cea instalată în Piaţa Universităţii
fiind «Vioara spartă»

O stradă al cărei paviment este vopsit în galben,
în oraşul Schiedam, Olanda (artist: Florentijn
Hofman). Oraşul Schiedam este unul dintre
cele mai sărace oraşe ale Olandei. Strada
galbenă uneşte centrul oraşului de cea mai
nouă staţie de tren, contribuind la
înfrumuseţarea oraşului.

Cloud Gate, lucrare realizată în Chicago, SUA de Green Cloud, un proiect de artă publică ecologistă
sculptorul englez Anish Kapoor. Suprafaţa din Helsinki, Finlanda (artişti: Helen Evans şi
acestei lucrări reflectă şi distorsionează Heiki Hansen). Norul este format din emisiile
orizontul oraşului şi arhitectura din preajmă. de vapori ale centralelor nucleare, pe care se
Este situată în Millennium Park, un parc proiectează lumina unui laser. Mărimea
public inaugurat în Chicago în 2005. norului depinde de emisiile generate de
Constituie una dintre atracţiile principale ale centrale în timp real; cu cât se emite mai
oraşului. Uneori, accesul cetăţenilor şi al puţin, cu atât norul e mai mic; astfel,
turiştilor în Millennium Park a fost locuitorii sunt informaţi despre consumul lor
restricţionat din cauza închirierii locului de colectiv de energie şi se trage un semnal de
către corporaţii, pentru organizarea unor alarmă în privinţa distrugerii
mediului
evenimente, fapt care a născut critici şi înconjurător.
controverse.
Artă stradală
Pe lângă arta publică autorizată şi sprijinită de municipalităţi, există manifestări ale artei publice
care nu sunt autorizate oficial. Aceste forme de artă publică sunt reunite sub numele de artă
stradală. Activităţile şi operele artiştilor stradali rămân în general neautorizate. Ei îşi
argumentează poziţia prin faptul că pun în aplicare un demers democratic, în care îşi prezintă
arta într-un mod simplu, accesibil, gratuit şi neorientat spre profit. În continuare, vom menţiona
cele mai cunoscute exemple de artă stradală:
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a) Graffiti
Pe zidurile oricărui oraş putem vedea inscripţii şi desene cunoscute sub numele de Graffiti.
Astfel de manifestări se regăsesc în istoria omenirii încă din timpul Antichităţii. În Imperiul
Roman şi Grecia Antică existau inscripţii şi chiar caricaturi gravate pe suprafeţele clădirilor
publice, inclusiv pe zidurile mormintelor. Graffitiul modern s-a dezvoltat iniţial în suburbiile
oraşului New York, în preajma anilor '70 ai secolului al XX-lea, fiind o modalitate de marcare şi
delimitare a teritoriilor folosită de găştile de cartier, prin inscripţionarea numelui sau a
însemnelor unei grupări pe suprafeţe publice. Apoi desenele de tip grafitti au început să
acopere vagoanele trenurilor urbane, iar ulterior, o multitudine de stiluri şi abordări a derivat
din scena de grafitti specifică oraşului New York.
Grafittiul reprezintă o formă de revoltă socială, de transmitere a unor mesaje sau pur şi simplu
de exprimare a talentului artistic. De multe ori, numele artiştilor care realizează astfel de lucrări
rămân necunoscute. În general, arta stradală are un statut incert şi controversat. În timp ce unii
consideră grafittiul o artă, alţii îl consideră vandalism şi între aceste două coordonate se
desfăşoară întreaga problematică legată de exprimarea artistică informală în spaţiul public. Ca
şi în cazul vocilor actorilor urbani despre care am vorbit într-un capitol anterior, şi în cazul artei
stradale există mai multe voci aflate în dispută:
vocea artiştilor, vocea autorităţilor administrative,
Cei ce conduc oraşele în care trăim nu înţeleg
vocea proprietarilor de clădiri, vocea publicului
graffitiul deoarece cred că nimic nu are dreptul să
care fie apreciază acest tip de artă, fie îl
existe atâta timp cât nu aduce profit (...) Cei care
desfigurează cu adevărat cartierele noastre sunt
desconsideră.
În orice dezbatere pe tema
companiile care desfăşoară bannere imense
grafittiului trebuie avute în vedere vocile şi
peste clădiri şi autobuze, făcându-ne să ne
argumentele tuturor celor implicaţi în mod direct
simţim inadecvaţi societăţii dacă nu le cumpărăm
produsele. Se aşteaptă să ne poată striga
sau indirect.
mesajele în faţă, de pe orice suprafaţă
disponibilă, iar noi să nu le putem răspunde. Ei
bine, ei au început lupta, iar arma aleasă pentru a
contraataca este zidul1”. (Banksy, unul dintre cei
mai vestiţi artişti stradali contemporani, originar
din Marea Britanie).

Există artişti stradali care îşi argumentează arta ca
răspuns la publicitatea stradală invazivă, care
ocupă porţiuni mari din oraş. Ei formulează
problema în următorii termeni: dacă cetăţenilor
dintr-un oraş nu li se cere niciodată părerea în ce
priveşte mesajele publicitare (ei nefiind întrebaţi dacă doresc sau nu să privească sau să audă
aceste mesaje), atunci rezultă că şi arta stradală are dreptul să se manifeste în spaţiul public fără
o permisiune specială, spre deosebire de panourile publicitare care deţin autorizaţie de
amplasare. Pe de altă parte, mulţi proprietari de bunuri se consideră vandalizaţi de aceste acte;
ceea ce pentru unii reprezintă artă, pentru alţii reprezintă vandalism, şi orice discuţie despre
grafitti trebuie să aibă în vedere aceste două dimensiuni.
Controversele născute în jurul artei stradale au atras în diverse ţări de pe mapamond
condamnare din partea autorităţilor, urmată de aplicări ale legilor şi pedepse consistente pentru
artiştii graffiti. Spre exemplu, în 2003, în Marea Britanie, a fost emisă Legea Comportamentelor
Anti-sociale, care incriminează graffitiul. Legea a fost urmată în 2004 de o campanie numită
„Păstraţi Marea Britanie curată” şi de o politică a „toleranţei zero” vizavi de graffiti. Pe de altă
parte, în Paris, în iunie 2011, Jef Aérosol, care are reputaţia de a fi cel mai renumit artist de
stencil (o altă formă de artă stradală) din Franţa, a realizat cu sprijinul Primăriei
Arondismentului 4 un graffiti monumental pe un calcan care mărgineşte Piaţa Igor Stravinsky
de lângă Centrul Cultural „Georges-Pompidou”.9
.

9

Detalii: http://www.bkrw.com/jef-aerosol-chuuuttt-video/
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Alte două aspecte importante legate de graffiti
sunt:
încercarea de reglementare şi intrare în
normalitate, prin amenajarea unor zone şi a unor
panouri speciale destinate desenatului sau prin
organizarea unor evenimente autorizate în cadrul
cărora colective de artişti îşi demonstrează
talentul realizând producţii de graffiti;
încercarea de comercializare a graffitiului,
prin încorporarea acestuia în cultura de masă (de
ex.: preluarea de către industria publicităţii,
expunerea şi vânzarea lucrărilor în galerii de artă
prestigioase, asocierea artiştilor creatorilor de
graffiti cu anumite mărci de produse şi companii)

Lucrare realizată de un colectiv de artişti pe un calcan de pe strada
Arthur Verona, Bucureşti, în cadrul festivalului de artă urbană
Street Delivery ediţia 2011

Aceste aspecte au născut la rândul lor
controverse multiple. Unii artişti consideră că
graffitiul „adevărat” nu va fi niciodată legal sau
declară că nu şi-ar vinde arta pentru bani, în timp
ce alţii agreează ideea existenţei unor zone
autorizate şi a unui context legal pentru
practicarea acestei arte.

b) Intervenţiile urbane şi instalaţiile stradale
Intervenţiile urbane reprezintă practici şi forme de artă stradală care se pot manifesta în diverse
moduri, prin: transformarea creativă a unor spaţii şi suprafeţe urbane; amplasarea în spaţiul
public a unor obiecte prin care se urmăreşte o schimbare de percepţie a trecătorilor asupra
locurilor prin care trec; utilizarea anumitor coduri vizuale; denaturarea unor simboluri şi
readaptarea regulilor spaţiale conform viziunilor artistului; organizarea unor performance-uri,
happening-uri, evenimente; testarea graniţelor dintre public şi privat; testarea limitelor dintre
natură şi mediul urban
Intervenţiile urbane pot fi rezultatul dorinţei de exprimare artistică a talentului, de a contribui
la înfrumuseţarea oraşelor dar şi expresia contestării, a rebeliunii sau a activismului civic. Astfel
de motivaţii vin ca o reacţie la frecventa utilizare a spaţiului public în scopul producerii de
profit şi la facilitarea exprimării în spaţiul public a intereselor private în detrimentul intereselor
mai largi ale colectivităţii. Artiştii care realizează intervenţii urbane cu mesaj social promovează
revendicarea şi recuperarea spaţiului public de către oameni. La fel ca şi graffitiul, intervenţiile
urbane se realizează uneori autorizat şi oficial.
Exemple de intervenţii urbane şi instalaţii stradale

Panglica roşie, intervenţie urbană/ instalaţie în
Qinhuangdao, China (proiectant: Kongjian Yu /
Turenscape)
Această „panglică” reprezintă un element continuu
care se întinde pe parcursul a 500 de metri de-a lungul
râului Tanghe; înaintea acestei intervenţii, albia râului
era acoperită de gropi de gunoi; „panglica” şerpuieşte
asemenea dragonilor din folclorul local, fiind punctată
de patru pavilioane care funcţionează ca adăposturi şi
repere; noaptea, „panglica” este iluminată; panglica a
fost proiectată
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Scaune improvizate pe un trunchi de copac retezat, în
Paris, Franţa (artist: Arno Piroud)
Bănci realizate din celofan industrial în Cavaillon şi Toulon,
Franţa (artist: Cedric Bernadotte)

Intervenţii urbane în Timişoara (artist: Noni)
Desen pe un panou electric, în oraşul german Luneburg (artist:
Evol)
Desenul reprezintă o miniatură a unor complexe de
locuinţe prefabricate, marcă a regimului socialist.

c) Alte forme de artă stradală
Stencil (şablon) - un stencil se face folosind o matriţă dintr-o bucată de material (carton, pânză,
plastic, metal, lemn) din care au fost decupate litere şi desene; matriţa se aplică pe o suprafaţă,
iar partea decupată, cu ajutorul vopselei, permite imprimarea cu uşurinţă a desenului; stencil-ul
poate fi refolosit; stencil-ul este folosit frecvent în arta stradală, fiind mai uşor şi mai rapid de
făcut decât un graffiti, dar şi în scopuri comerciale, industriale, rezidenţiale (de ex.: marcarea
unui obiect, vehicul sau clădire).
Sticker (abţibild) – o formă de artă stradală prin care sunt expuse imagini şi mesaje prin
intermediul foilor autocolante; pot fi amplasate oriunde pe stradă; pagubele produse sunt mult
mai mici decât în cazul desenelor graffiti; stickerele sunt adesea expresia unor campanii prin care
se încearcă transmiterea unor mesaje.
Postere stradale – pot fi tipărite sau realizate de mână şi se amplasează pe suprafeţe publice,
inclusiv panouri publicitare; uneori posterele sunt fixate cu ajutorul unei paste adezive obţinute
dintr-un amestec de apă şi făină sau amidon vegetal; această tehnică este cunoscută sub numele
de wheatpasting;
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Stencil, Bucureşti. Sticker, Timişoara
Jonglerie şi animaţie stradală – jongleria este expresia talentului de a manipula cu abilitate
obiecte dintre cele mai diverse, prin rotire, aruncare în aer, prindere etc. Cele mai utilizate şi
accesibile articole pentru jonglat sunt poiurile (pereche de sfori cu mingi sau panglici la capăt),
devilstickurile (două beţe mari care încearcă să menţină în mişcare unul mai mic), diabolo
(bobină care este înfășurată și aruncată pe un fir legat de două bețe ținute în fiecare mână),
mingile sau cercurile pentru jonglat şi articolele special concepute pentru jonglerii cu
foc. Originare din Noua Zeelandă unde erau folosite în dansurile tradiţionale ale triburilor
Maori, poiurile dau naştere unor jonglerii spectaculoase ce implică mişcări complexe ale
mâinilor în jurul corpului. Eşarfele sau panglicile ataşate de poiuri produc efecte impresionante,
ample, de culoare, spre deliciul celor care privesc, iar utilizatorului i se dezvoltă aptitudinile
motrice şi puterea de concentrare. Pot fi folosite în parc, în curtea şcolii sau la orice petrecere.
Mingile şi cercurile de jonglat există într-o gamă variată de combinaţii de materiale şi culori, dar
în general sunt mingi cu diametrul de 5 cm, confecţionate din materiale moi, uşoare, iar
cercurile sunt fabricate din material elastic, rezistente şi nu depăşesc 35 de cm în diametru.
Jongleriile cu foc sunt cele mai impresionante pentru că implică manevrarea focului şi creează
spectacole deosebite. Aproape fiecare articol de jonglat are echivalentul său în domeniul numit
jonglerie cu foc (fire juggling). Aşadar, există poiuri cu foc, flowerstickuri cu foc, chiar şi mingi
cu foc sau măciuci. Pentru cei mai puţin curajoşi, dar la fel de pasionaţi de spectacol, există
varianta jongleriilor cu lumini, bazate pe produse cu leduri. În România ultimilor şase ani
jongleria a devenit accesibilă publicului larg, fiind subiectul multor evenimente stradale şi
proiecte şcolare: „Copiii Circului” (Timişoara), „Juggling - alternativa pentru ora de sport“
(Oradea şi Cluj Napoca). Există şi grupuri româneşti de jonglerie stradală: Trupa Raja, The
Serious Road Trip, Shadow Art, Amaro Sibiu, etc.

trupa Raya, Festivalul Watumi, Braşov. jonglerii cu foc, Baia Mare (Artur Sas)
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Flash mob – se referă la o adunare spontană în spaţiul public, care durează de regulă câteva
minute şi în timpul căreia toţi participanţii performează acelaşi lucru: fie ceva bizar, fie o
acţiune scoasă din contextul ei firesc şi plasată în altul. Exemple: participanţii dansează pe
culoarele unui magazin sau într-o intersecţie; participanţii încremenesc şi rămân nemişcaţi
minute în şir în aceeaşi poziţie, ca nişte statui etc. Flash mob-urile se organizează cu ajutorul
reţelelor sociale, al telefoanelor mobile sau al email-urilor virale. Există câteva reguli clare
pentru orice flash mob: toţi participanţii fac acelaşi lucru, respectând scenariul prestabilit şi
trebuie să se comporte ca şi cum nu s-ar cunoaşte între ei; la terminarea acţiunii toată lumea se
dispersează în direcţii diferite şi nu rămân urme; nu se afişează interese politice, nu se intră în
conflict, sunt excluse violenţa şi agresiunile de orice fel. Este recomandat ca participanţii la un
flash mob să aibă asupra lor un act de identitate pentru cazurile în care sunt legitimaţi de forţele
de ordine.
Primul flash mob a avut loc în 2003 în Manhattan, New York, la iniţiativa lui Bill Wasik, editor
al revistei Harper's. Într-un magazin de covoare s-au adunat aproximativ 200 de persoane care
pretindeau ca locuiesc împreună într-un depozit şi care solicitau vânzătorilor un obiect numit
„covorul dragostei”. Bill Wasik şi-a explicat „invenţia” argumentând că a vrut să creeze un
experiment social prin care să critice conformismul societăţii contemporane şi stereotipurile de
comportament.
Flash mob-ul reprezintă o acţiune voluntară care nu poate fi direcţionată spre profit. Flash mobul este o adunare legală, care intră la categoria manifestărilor culturale, întruniri care nu
necesită autorizare anterioară.
Proiecţii video şi cu lasere – se realizează pe clădiri, pe panouri publicitare şi alte suprafeţe
publice care oferă suport pentru acest demers

Documentare suplimentară:
Filmul Style Wars (1993), un documentar despre cultura
graffiti şi hip hop din New York
Site-uri de Street Art:
http://www.woostercollective.com/
http://www.ekosystem.org/
http://www.2020.ro/RomanianStencilArchive/
http://www.streetartutopia.com/
http://www.banksy.co.uk/
http://www.bkrw.com/jef-aerosol-chuuuttt-video/
http://nonigallery.blogspot.com/
Volumul „Urban Interventions – Personal Projects in Public
Spaces”, Editura Gelstaten, Berlin 2010
Proiecţii video pe Biserica Anglicană în Bucureşti,
Street Delivery 2010

De retinut:
Arta publică contribuie la personalizarea spaţiilor publice dintr-un oraş; ea ajunge să
funcţioneze şi ca reper urban, ajutându-ne să fim mai familiari cu oraşul în care locuim. Arta
publică poate fi oficială (realizată cu acordul sau sprijinul autorităţilor) şi neoficială (realizată pe
cont propriu de diverşi artişti, sub formă de graffiti, intervenţii urbane, stenciluri, stickere, flash
moburi, jonglerii, proiecţii pe clădiri etc.). Uneori, arta urbană neoficială este o modalitate de
protest şi de revendicare a spaţiilor publice şi a oraşelor, iar alteori ea ajunge să fie autorizată.

|

131

Spaţiul public, un spaţiu care îţi aparţine

Sporturi urbane – artă urbană în mişcare
Sporturile urbane sunt acele activităţi care îşi aleg ca mediu de manifestare spaţiile publice
urbane. Ele sunt cunoscute şi sub numele de „sporturi stradale”, cele mai populare fiind
skateboarding, parkour, roller skating şi biking. Aceste sporturi presupun executarea unor mişcări
extreme, cum ar fi salturi, răsuciri în aer, sărituri, contorsionări, care nu sunt lipsite de riscuri de
accidentare. În acelaşi timp, sporturile stradale constituie maniere alternative de utilizare a
spaţiului urban şi reflectă anumite practici de readaptare continuă la ordinea spaţială, specifice
culturii tinerilor. Practicanţii acestor activităţi nu sunt neapărat cotaţi ca şi sportivi, însă ei pot
da dovadă de abilităţi specifice şi de o disciplină demnă de sportivii de performanţă. Vom
urmări îndeaproape două dintre aceste sporturi urbane.
Skateboarding
Skateboardul este o placă montată pe patru rotile, iar sportul numit skateboarding constă în
deplasarea pe această placă şi executarea unor mişcări specifice. Este unul dintre cele mai
populare sporturi urbane, care iniţial a fost legat de cultura surfingului în California anilor ’50 ai
secolului al XX-lea. Tinerii practicanţi ai sportului windsurfing, care presupune navigare pe
valuri cu ajutorul unei plăci, doreau să găsească o modalitate de a se deplasa rapid nu numai pe
ape ci şi pe asfalt. Aşa s-a născut skateboardingul, care din California s-a răspândit rapid în restul
statelor din America de Nord, iar apoi în restul lumii. Mult timp, skaterii au avut o imagine de
tineri rebeli şi non-conformişti. De exemplu, în Norvegia skateboardingul a fost interzis între anii
1978 şi 1989, la fel ca şi vânzarea de plăci, din cauza numeroaselor accidente stradale.
Mişcările specifice skateboardingului
stradal tratează diversele obiecte de
mobilier urban şi suprafeţele publice
ca pe nişte obstacole pe care
skateboarderul trebuie să le abordeze
şi să le depăşească (trepte, borduri,
balustrade, bănci şi orice alt fel de
structură care se pretează la sărituri).
Trotuarele, străzile, culoarele mallurilor şi chiar ale şcolilor devin scene
de manifestare a talentelor specifice
skateboarderilor.
Toate
acestea
Festivalul Street Heroes, Bucureşti 2011
constituie motive pentru
care de multe ori skateboardingul nu a fost privit cu ochi buni de către autorităţile administrative
sau de locuitorii oraşelor. Soluţiile propuse de autorităţi au fost în general fie interzicerea
accesului cu skateboardul în diverse zone ale unui oraş, fie amenajarea unor spaţii dedicate
practicării acestui sport, numite skate-parks.
În ultimele decenii imaginea rebelă a skateboardingului s-a estompat, dar sportul este încă
perceput ca o expresie a comportamentelor anti-sociale şi a transgresării regulilor urbane. Unele
oraşe de pe glob evită construirea parcurilor de skateboard argumentând că acestea vor atrage în
zonă delicvenţă şi vandalism. Cu toate acestea, există milioane de practicanţi ai skateboardingului
în întreaga lume şi chiar o zi internaţională dedicată acestui sport.
Skateboardingul s-a transformat dintr-o subcultură într-un fenomen foarte cunoscut şi
foarte popular, ba chiar, mai ales în ultimii zece ani, într-o veritabilă industrie: concursuri cu
premii consistente în bani, reviste specializate, interesul manifest al unor companii video de a
produce filme de skateboarding cu buget ridicat, utilizarea imaginilor de skateboarding în
campanii publicitare etc.
Skateboardingul se practică în mod recreaţional, însă multe persoane îl folosesc ca mijloc
de transport alternativ şi ecologic.
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Parkour
Parkour reprezintă o activitate profund legată de mişcarea în spaţiul urban. Cei care practică
parkour se numesc traceuri şi încearcă să depăşească orice obstacole stradale, folosind mişcări
precum alergat, rostogolit, căţărat, sărit, toate realizate într-o manieră atletică şi agilă. Scopul
principal este acela de a se crea o mişcare continuă şi fluidă, în care corpul practicantului se
adaptează din mers la obstacole şi la mediul înconjurător, într-un mod armonios. Parkourul
înglobează o serie amplă de tehnici: de la mişcări uşoare şi accesibile până la adevărate
cascadorii, cum ar fi salturile între clădiri, săriturile în gol şi escaladările de clădiri foarte înalte.
Parkourul este definit în multe feluri: sport extrem, artă marţială sau chiar o formă de dans. În
viziunea practicanţilor săi, esenţială rămâne încercarea de a surprinde mişcările umane în
formele lor cele mai frumoase şi complexe. Poate fi practicat oriunde dar sunt preferate zonele
urbane cu multe obstacole. Originea parkourului se regăseşte în suburbiile din Parisul anilor ’80
ai secolului trecut.
În spatele acestei manifestări există o întreagă filozofie asumată de practicanţii săi. Parkour nu
reprezintă doar un set de mişcări atletice şi îndrăzneţe, ci şi o expresie a libertăţii în mediul
urban restrictiv, unde elemente arhitecturale menite să restricţioneze mişcarea (balustrade, case
de scară, parapete etc) sunt depăşite printr-o formă de dans. Un alt scop declarat al parkourului
este de a da sens spaţiilor urbane interstiţiale, cum ar fi cele dintre clădiri. Mulţi practicanţi
consideră că parkour este un stil de viaţă şi o modalitate de eliberare din constrângerile sociale,
urbane, sportive şi personale, în sensul autoimpunerii unor limite. Cu alte cuvinte, parkourul ar
fi un manifest împotriva uniformizării de mişcare pe care o impune mediul urban.
Parkourul poate lua forma unor încercări de coregrafie complexă, unde mai mulţi practicanţi se
coordonează într-un spectacol de grup bazat pe concepte de ritm, simetrie, contrasimetrie,
contra-timp, simultan, consecutiv, specifice unei forme de expresie artistică. Din acest punct de
vedere, parkourul poate fi considerat o artă urbană în mişcare. Traceurii percep oraşul ca pe un
relief artificial, complicat, pe care îl parcurg într-o manieră fluidă, gândită teatral. Putem spune
că pentru traceuri oraşul devine o scenă iar ei sunt actori care execută o formă de dans acrobatic.
David Belle, unul dintre iniţiatorii parkourului afirmă: „Scopul nostru este să aducem arta noastră
lumii şi să demonstrăm ce înseamnă mişcarea”. Tot el spune despre parkour că reprezintă în primul
rând „o stare de spirit”. La fel ca şi skateboardingul, parkourul a devenit, dintr-o subcultură, un
fenomen popular. Mediatizarea, considerată excesivă de o parte a comunităţii parkour, este
văzută ca o problemă, pentru că stabilirea de norme contrastează cu filozofia PK. Totodată,
practicanţii acestui sport nu agreează conceptul de competiţie, fiind de părere că parkour trebuie
să rămână un sport non-competitiv, şi nu agreează în totalitate nici ideea amenajării de locuri
specializate (săli de gimnastică, parcuri, etc), care ar veni în contradicţie cu spiritul de libertate
promovat în cadrul acestei manifestări.

Parkour în Bucureşti

În Anglia publicul a aflat de acest sport-artă în
reclama lansată pentru postul de televiziune BBC,
numită „Rush Hour”, în care un tânăr aleargă
nebuneşte pe acoperişurile caselor din Londra pentru
a scăpa de aglomeraţia specifică orei de vârf şi a
ajunge acasă la timp ca să poată urmări programul
lui preferat de pe BBC.
Cel mai mare interes a fost stârnit de documentarul
„Jump London” care a prezentat un grup de
practicanţi de parkour, care au parcurs un drum prin
Londra. Traseul includea unele din monumentele şi
atracţiile turistice ale oraşului: HMS Belfast, Globe
Theatre, Somerset House, Tate Gallery.

De reţinut:
Sporturile urbane reprezintă utilizări creative ale spaţiilor urbane, fiind specifice culturii
tinerilor. Aspectele asupra cărora aceste sporturi ne invită să reflectăm sunt următoarele: Cum
vor evolua practicile de ordine spaţială şi cum vor arăta oraşele viitorului? Cum ne putem folosi
cu adevărat oraşele?
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8. Regulamente şi restricţii în spaţiul public
Comportamentul oamenilor în spaţiul public este de obicei reglementat de adoptarea şi
respectarea unor norme sociale. Aceste norme sunt diferite de la ţară la ţară şi de la cultură la
cultură. Spre exemplu, în ţările de religie musulmană, în timpul sărbătorii numite Ramadan,
consumul de alimente şi băuturi în spaţiile publice în timpul zilei nu este apreciat. Mai mult, în
unele dintre ţările lumii arabe aceste acte sunt considerate veritabile ofense şi cei care le comit
sunt pedepsiţi prin intermediul poliţiei religioase.
În China, piaţa Tiānānmén se închide seara după ora 20:00, toată lumea fiind evacuată. Acest
lucru se întâmplă deoarece piaţa a fost scena mai multor proteste organizate împotriva
regimului comunist totalitar din China. În Marea Britanie, aşa numitele ASBO (Anti-Social
Behaviour Orders – decizii de justiţie împotriva comportamentelor anti-sociale) pot fi folosite
pentru a împrăştia grupuri de tineri sau chiar pentru a le interzice accesul în anumite zone.
Acest lucru datează din 1994, anul în care justiţia britanică a emis faimoasa lege a ordinii
publice numită Criminal Justice and Public Order Act. Legea respectivă a condamnat ferm
petrecerile organizate fără autorizaţie în păduri (rave parties), pe câmpuri şi în diverse
amplasamente abandonate, la care participau mii de
tineri. Pedepsele şi amenzile pentru organizarea unor
Paşii necesari pentru obţinerea, în România, a unei
astfel de manifestări au crescut considerabil. Pe de altă
autorizaţii de organizare a unui eveniment în spaţiul
parte, intrarea în vigoare a legii respective a dus la
public (exemplu: concert, piesă de teatru, proiecţie de
film, manifestaţie etc):
coagularea mai multor mişcări sociale de revendicare a
1. Cererea de autorizare se poate depune doar de
spaţiilor publice.
către persoane juridice; în caz că nu faceţi parte dintrAşadar, în orice ţară din lume, utilizarea spaţiilor publice
şi mai ales adunările publice sunt reglementate prin legi
şi norme. Este dreptul nostru să ne folosim spaţiile
publice, dar pentru a organiza orice fel de eveniment şi a
ne aduna în număr mare este necesară o autorizaţie.
Legile şi normele care reglementează folosirea spaţiilor
publice sunt necesare şi fireşti, însă nu trebuie să uităm
un lucru: ele constituie rezultatul unor negocieri şi
implică participarea şi acordul cetăţenilor, la fel ca şi
conceptul de „ordine publică”. Acest concept nu trebuie să
reprezinte un fapt implacabil, ci să fie rezultatul unui
proces de negociere care să implice şi să reprezinte un
număr cât mai mare de cetăţeni. De aceea este important
să ne exprimăm opinia şi să găsim modalităţi prin care să
participăm la procesele de decizie.

o structură care se încadrează în categoria
persoanelor juridice, înseamnă că trebuie să solicitaţi
ajutorul unei asociaţii locale (ONG) sau al unei firme
pentru a vă depune cererea.
2. Cererea de autorizare trebuie să conţină
următoarele informaţii, explicate în mod clar: tipul
evenimentului, activităţile prevăzute, durata, perioada,
numărul estimat de participanţi, organizatorii, datele
de contact ale organizatorilor, informaţii despre
persoana juridică.
3. Cererea de autorizare se depune la Registratura
Primăriei din oraşul în care locuiţi. Există un termen
de 30 de zile în care se poate răspunde cererii, de
aceea este bine să vă asiguraţi că aţi depus
solicitarea din timp, cu cel puţin o lună înainte de
organizarea evenimentului.

4. La un moment dat, vi se va solicita prezenţa la
Primărie, în faţa unei comisii care autorizează
evenimentul. Veţi da personal detalii despre
eveniment, veţi negocia locul de desfăşurare cu
membrii comisiei şi veţi semna protocolul de
colaborare cu Primăria.

Totodată, este important să ne conştientizăm drepturile
dar mai ales responsabilităţile pe care le avem vizavi de
spaţiile publice, legate în primul rând de protejarea şi
respectarea acestora. Şi în ţările cu experienţă în
Nu este atât de greu precum pare!
exercitarea democraţiei există restricţii referitoare la
spaţiile publice pe care, ca şi cetăţeni, trebuie să le
respectăm. Dar aceste reguli diferă de cele din regimurile
totalitare, unde restricţia reprezintă o formă de îngrădire
expresă a libertăţii cu scopul de a domina şi de a impune raportul de forţe.
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Aplicaţie:
Organizaţi o intervenţie urbană sub forma unui eveniment cultural în oraşul vostru. Identificaţi
o asociaţie locală care să vă sprijine în procesul de autorizare a evenimentului. Alegeţi un loc
potrivit pentru desfăşurarea evenimentului. Stabiliţi lista de activităţi care vor avea loc (de ex.:
piesă de teatru, dans, audiţii muzicale, ateliere de pictură, sport, lecturi în aer liber, recital de
poezie, etc). Încercaţi să atrageţi parteneri care să dea o mână de ajutor în derularea activităţilor.
Propuneţi o strategie de comunicare a evenimentului.

CONCLUZII GENERALE:
Spaţiile publice reprezintă o resursă colectivă pe care o împărţim cu toţi ceilalţi
concitadini. Modalităţile de utilizare a spaţiilor publice sunt foarte diverse: de la manifestări
culturale şi artistice, până la exprimarea nemulţumirilor şi iniţierea unor mişcări sociale.
Spaţiile publice au evoluat în moduri diverse de-a lungul epocilor de „existenţă”urbană; în
prezent, spaţiile publice sunt extrem de importante pentru vitalitatea oraşelor, dar în acelaşi
timp ele se confruntă cu o serie de probleme care le ameninţă însuşi statutul de bun „public”.
De aceea, este important să ne conştientizăm drepturile şi responsabilităţile vizavi de spaţiile
publice şi să luptăm pentru păstrarea acestora.
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Material realizat în cadrul proiectului de educaţie urbană „Ia-ţi oraşul înapoi!”, derulat de Asociaţia Komunitas
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